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Executive summary 
  

Study examines fiscal rules setting and implementation on the EU wide 

level and its efficiency within the member states. We provide insight on 

difficulties which have arisen since the implementation of Maastricht 

Treaty, and we point out missed targets such as uneven fulfillment of 

balanced budgets targets and debt limits across the EU member states. 

We have summarized new proposals for improvement of current policies 

of Stability and Growth Pact and we have provided insights in broader 

sense including currency policy impact on inflation, rising debt mainly 

within the Eurozone. Study also includes topics on competitiveness and 

impact on rising taxation burden within the EU. Key outcomes are that 

the rules need to be updated in a more strict way, free, at least, from 

some political distortions and to allow markets to decide about the 

suitability of fiscal policies. We propose stronger economic approach to 

public finances oversight with the focus on market-based 

competitiveness of the EU countries and long-term sustainability not 

just finances but future economic development overall. 

 

First part of the study provides short summary of legal basis of SGP and 

its implementation. We provide outline of main control mechanisms and 

corrective measures which are in place within the EU. 

 

Within the second part we outline main current key problems of the 

current fiscal rules, inter alia missing fulfillment of key targets in some 

of the member states – to decrease indebtedness and deficits. Among 

other shortcomings are complexity of the rules, reliance on assumptions 

regarding cyclical and potential GDP. 

 

Third part discuses current approach to fiscal rules around the world 

and specifically within selected EEA countries which record best results 

in last decades related to proper management of public finances. We 

provide some insights about possible best practices which could be 

followed in the next update of the EU fiscal rules, or which could be 

implemented within the EU member countries. 

 



 5 / 84 

Last part summarizes and analyzes current discussions, academic and 

professional views about the EU fiscal rules reforms. We have provided 

key insights about possible changes and our recommendations. 

 

Within addendum we summarize and outline approach about costs 

related to climate change which could be added to calculation of long-

term sustainability of public finances. 

 

Appendices provide short information about inflation and mostly 

supporting facts and data.  
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Zoznam použitých skratiek 

 

SGP - Stability and Growth Pact - Pakt stability a rastu 

MTO - Medium-term budgetary objective - Strednodobé rozpočtové ciele 

SDP - Significant Deviation Procedure - Procedúra významnej odchýlky 

IMF - International Monetary Fund - Medzinárodný menový fond 

WTO - World Trade Organisation - Svetová obchodná organizácia 



 7 / 84 

Právny základ fungovania fiškálnych pravidiel 
EÚ 
 

Rámcový základ vymedzujúci fungovanie Paktu stability a rastu 

predstavuje v súčasnosti kľúčovú schému fungovania fiškálnych 

pravidiel v EÚ a jeho právny základ je zakotvený v článkoch 121, 126, 136 

a Protokole 12 v Zmluve o fungovaní Európskej únie.1 

 

Právny základ vymedzuje konkrétne právomoci orgánov EÚ a 

požiadavky na členské krajiny: 

 

1. Mnohostranný dohľad (článok 121) 

Formulujú sa hlavné hospodárske opatrenia a spôsob ich prijímania. 

Upravuje právomoci a spôsob sledovania hospodárskeho rozvoja v 

členských štátoch a v Únii, ako aj súlad medzi hospodárskymi 

politikami a hlavnými smermi hospodárskych politík EÚ. Členské 

štáty postupujú Komisii informácie o významných opatreniach, ktoré 

prijali v oblasti hospodárskej politiky. 

Ak sa zistí, že hospodárske politiky členského štátu nie sú v súlade s 

hlavnými smermi alebo že môžu ohroziť riadne fungovanie 

hospodárskej a menovej únie, Komisia môže napomenúť dotknutý 

členský štát. Rada môže dotknutému členskému štátu na základe 

odporúčania Komisie adresovať potrebné odporúčania. Na návrh 

Komisie môže Rada rozhodnúť, že tieto odporúčania zverejní. 

 

2. Procedúra nadmerného deficitu (článok 126) 

Určuje povinnosť členským štátom vyhýbať sa nadmernému 

štátnemu deficitu. Komisia sleduje vývoj rozpočtovej situácie a výšku 

štátneho dlhu v členských štátoch s cieľom odhaliť hrubé chyby. 

 
1 Konsolidované znenie Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie - Zmluva o Európskej únii (Konsolidované znenie) - Zmluva o fungovaní 

Európskej únie (Konsolidované znenie) - Protokoly - Prílohy - Vyhlásenia pripojené 

k záverečnému aktu medzivládnej konferencie, ktorá prijala Lisabonskú zmluvu 

podpísanú 13. decembra 2007 - Tabuľky zhody 

https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2012/oj  

https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2012/oj
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Skúma najmä dodržiavanie rozpočtovej disciplíny na základe dvoch 

nasledujúcich kritérií: 

a) či pomer plánovaného alebo skutočného štátneho deficitu k 

hrubému domácemu produktu neprekračuje referenčnú 

hodnotu, okrem prípadov: 

• ak tento pomer podstatne klesol alebo ak sa neustále 

znižuje a dosahuje úroveň, ktorá sa približuje referenčnej 

hodnote, 

• alebo ak prekročenie nad referenčnú hodnotu je len 

výnimočné alebo dočasné, a tento pomer sa pohybuje 

tesne pri referenčnej hodnote; 

b) či pomer štátneho dlhu k hrubému domácemu produktu 

neprekračuje referenčnú hodnotu, okrem prípadov, keď sa 

tento pomer dostatočne znižuje a vyhovujúcim tempom sa 

približuje referenčnej hodnote. 

 

Ak členský štát nesplní požiadavky vyplývajúce z jedného alebo z 

oboch uvedených kritérií, Komisia pripraví správu. Správa 

Komisie prihliadne tiež na to, či štátny deficit prekračuje 

štátne výdavky na investície a zohľadní všetky ostatné 

závažné faktory vrátane stavu hospodárskeho a 

rozpočtového výhľadu členského štátu na stredne dlhé 

obdobie. 

Správa sa prerokováva v Rade a s dotknutým štátom, na základe 

zistení sa členskému štátu predkladajú odporúčania a lehota na 

odstránenie zistení. Členský štát môže byť vyzvaný na predkladanie 

pravidelných správ potrebných na posúdenie snáh o nápravu 

nesúladu. 

Najzásadnejšími právomocami EÚ voči členským štátom sú sankcie 

za neplnenie požiadaviek a neprijímanie náprav, t.j.:2 

• vyžadovať, aby pred vydaním obligácií a cenných papierov daný 

členský štát uverejnil ďalšie informácie, ktoré určí Rada, 

 
2 Uvedené sankcie sa ukazujú ako neúčinné aj vzhľadom na neustále rastúci dlh 

členských štátov EÚ. 
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• vyzvať Európsku investičnú banku, aby prehodnotila svoju 

úverovú politiku voči tomuto členskému štátu, 

• žiadať, aby tento členský štát poskytol Únii bezúročný vklad v 

primeranej výške, kým sa podľa názoru Rady neupraví nadmerný 

deficit, 

• ukladať primerané pokuty. 

 

3. Osobitné usmernenia hospodárskej politiky pre krajiny v 

eurozóne na posilnenie koordinácie a dohľadu nad 

rozpočtovou disciplínou v súlade s príslušnými postupmi 

podľa článkov 121 a 126 (článok 136) 

Špecifikuje postup pre členské krajiny eurozóny. 

 

4. Postup pri nadmernom deficite (Protokol 12) 

Stanovuje referenčné hodnoty pre posúdenie plnenia dlhových a 

deficitných kritérií: 

• 3 % pre pomer plánovaného alebo skutočného štátneho deficitu 

k hrubému domácemu produktu v trhových cenách3, 

• 60 % pre pomer štátneho dlhu k hrubému domácemu produktu 

v trhových cenách. 

 

Aplikačné procedúry sú ďalej vymedzené v ďalších reguláciách EC a EÚ, 

ktoré nadväzujú na rámcový právny základ a stanovujú detailné 

procedúry a ozrejmujú široko postavený základný rámec. Môžeme ho 

rozdeliť do troch hlavných celkov: 

 

 
3 „štátny“ znamená taký, ktorý sa vzťahuje všeobecne na štátnu správu, t. j. na 

ústredné, regionálne a miestne orgány a fondy sociálneho zabezpečenia s výnimkou 

obchodný operácií, ako sú vymedzené v Európskom systéme integrovaných účtov, 

„deficit“ označuje čistú výšku pôžičky, ako je definovaná v Európskom systéme 

integrovaných účtov, 

„investície“ znamenajú vytvorenie hrubého fixného kapitálu, ako je definovaný v 

Európskom systéme integrovaných účtov, 

„dlh“ označuje hrubú celkovú sumu dlhov v nominálnych hodnotách na konci roka 

konsolidovanú v jednotlivých odvetviach štátneho sektora a medzi nimi, ako sa 

definuje v prvej zarážke. 
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1. Preventívne opatrenia Paktu stability a rastu 

2. Nápravné opatrenia Paktu stability a rastu 

3. Inštitucionálne procesy rozpočtového dohľadu spojené s 

Paktom stability a rastu 

 

Preventívne opatrenia Paktu stability a rastu 
Pozostáva z úloh a hodnotenia strednodobých rozpočtových cieľov 

(MTO). Definuje ako by sa malo vykonávať hodnotenie dodržiavania 

preventívnej časti, a obsahuje opísané podmienky a postupy súvisiace s 

pozorovaním výraznej odchýlky (od požiadaviek preventívnej časti) a so 

zavedením sankcií pre členské štáty eurozóny. 

Ciele preventívnych opatrení4 

Úlohou preventívnej časti Paktu stability a rastu je zabezpečiť, aby sa 

fiškálna politika vykonávala spôsobom, ktorý vedie k zdravým verejným 

financiám v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte. 

Vyžaduje, aby členské štáty dosiahli svoje MTO v rámci rozpočtových 

pozícii. MTO je stanovené v štrukturálnom vyjadrení, t. j. cyklicky 

upravené a bez jednorazových a iných dočasných opatrení. Pre členské 

štáty, ktoré nedodržiavajú MTO, by mali byť stanovená nápravné 

opatrenia a krajina by ich mala dodržiavať. Cieľom je dosiahnuť stabilitu 

v strednodobom horizonte a zároveň umožniť voľné pôsobenie 

automatických stabilizačných mechanizmov. 

 

Súlad s požiadavkami preventívnej časti sa hodnotí pomocou 

dvojpilierového prístupu. Prvý pilier predstavuje posúdenie 

štrukturálneho salda. Druhý pilier zahŕňa analýzu tempa rastu 

agregovaných výdavkov očistený o diskrečných príjmových opatrení (t. j. 

posúdenie súladu s výdavkovým benchmarkom). Súlad s preventívnou 

časťou sa hodnotí prostredníctvom celkového posúdenia, ktoré 

zohľadňuje oba piliere. 

 

 
4 Vade Mecum on the Stability and Growth Pact – 2019 Edition, Institutional Paper 

101. April 2019. Brussels. PDF. 108pp. Tab. Graph. Bibliogr. Free. ISBN 978-92-79-

98848-6 
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Členské štáty musia zabezpečiť aby rast vládnych výdavkov bol na 

rovnakej úrovni ako rast potenciálneho HDP v strednodobom horizonte. 

Nadmerný rast výdavkov musí byť spojený s diskrečnými daňovými 

(výnosovými) opatreniami, ktoré zabezpečia získanie dodatočných 

zdrojov na pokrytie nadmerného rastu výdavkov. 

 

Definícia MTO 

MTO je definované na štrukturálnej úrovni, t.j. rozpočet vlád je upravený 

o cyklickosť, jednorazové a dočasné opatrenia a zároveň, rozpočtové ciele 

poskytujú: 

• bezpečný vankúš v podobe deficitného limitu 3% k HDP. Kalkulácia 

zohľadňuje predchádzajúcu volatilitu výstupov a fiškálnu citlivosť na 

volatilitu výstupu. 

• zaručuje udržateľnosť alebo rapídny progres smerom k udržateľnosti. 

Zahŕňa rozpočtovú bilanciu, ktorá stabilizuje dlh k HDP na úrovni 

60%, náklady na starnutie a dodatočné úsilie na zníženie dlhu 

presahujúceho 60% HDP. 

• je v súlade s predchádzajúcimi bodmi a zároveň poskytuje dostatočný 

manévrovací priestor, špecificky s ohľadom na potreby vládnych 

investícii. 

 

Členské krajiny eurozóny navyše musia spĺňať požiadavku na MTO 

aspoň na úrovni -1% HDP a krajiny zapojené do fiškálneho kompaktu o -

0,5% (najvyššia úroveň štrukturálneho deficitu), pokiaľ celkový dlh k 

HDP nie je pod 60% a riziko dlhodobej udržateľnosti nie je nízke. V 

takom prípade limit na bilanciu zostáva -1% HDP.5 

Regulácia (EC) 1466/97 vyžaduje aktualizáciu MTO aspoň raz za tri roky. 

Vyhodnocovanie súladu  

Pozostáva z posúdenia z návrhov rozpočtov, programu stability a 

konvergencie členských štátov a je vyhodnocovaná vo všetkých časových 

 
5 MAIN ELEMENTS OF THE FISCAL COMPACT. ECONOMIC AND MONETARY 

DEVELOPMENTS - Fiscal developments. ECB Monthly Bulletin March 2012. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/mb201203_focus12.en.pdf  

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/mb201203_focus12.en.pdf
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hľadiskách - ex-post, počas roka, ex-ante a zároveň na kvalitatívnej 

úrovni prospektívne (t+2, t+3). 

Procedúry v prípade identifikácia významného nesúladu, 

vrátane sankcií pre členské krajiny eurozóny. 

Ex-post vyhodnotenie plnenia SGP je kľúčové pre inicializáciu procedúry 

významnej odchýlky (SDP). Proces vrátane nadväznosti na ustanovenia 

regulácie je v krátkosti zobrazený nižšie. Za slabé miesta možno označiť 

zdĺhavosť a zložitosť procesu, vrátane množstva priestoru pre dodatočné 

politické rozhodnutia, ktoré oslabia celkovú funkčnosť nápravných 

opatrení.  

Obr. 1 - Kroky v prípade významných odchýlok z cesty k 
MTO 

Zdroj: Vade Mecum on the Stability and Growth Pact – 2019 Edition  

https://economy-finance.ec.europa.eu/document/download/f5e4d0a2-9363-

4563-a656-c7de43b8d9a3_en?filename=ip101_en.pdf  

https://economy-finance.ec.europa.eu/document/download/f5e4d0a2-9363-4563-a656-c7de43b8d9a3_en?filename=ip101_en.pdf
https://economy-finance.ec.europa.eu/document/download/f5e4d0a2-9363-4563-a656-c7de43b8d9a3_en?filename=ip101_en.pdf
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Nápravné opatrenia Paktu stability a rastu 
V prípade ak Európska Komisia identifikuje porušenia SGP v oblasti 

kritérií deficitu alebo nadmerného dlhu, EK začne pripravovať správu so 

zisteniami a navrhovanými opatreniami pre Hospodársky a Finančný 

výbor EÚ (EFC), ktorý posúdi všetky relevantné fakty. V prípade ak EFC 

vyjadrí totožný názor, správa je zaslaná aj členskej krajine EÚ. 

Správa zahŕňa minimálne nasledovné body: 

• Termín na nápravu nadmerného deficitu, 

• Cesta k náprave nadmerného deficitu s priebežnými ročnými cieľmi 

pre saldo verejnej správy, 

• Ročné fiškálne úsilie vo výške aspoň 0,5 % HDP ako referenčná 

hodnota, definovaná z hľadiska zlepšenia štrukturálneho salda, v 

súlade s nominálnou cestou k náprave nadmerného deficitu. 

• Lehota, do ktorej má príslušný členský štát prijať potrebné opatrenia 

na splnenie odporúčania. 

 

Najvýznamnejšou sankciou môže byť požiadavka aby členský štát 

eurozóny zložil vklad vo výške 0,2% HDP na neúročný vklad EC. V 

prípade neuskutočnenia nápravných opatrení môže byť členskému štátu 

uložená pokuta pozostávajúca z fixnej čiastky vo výške 0,2% HDP a 

variabilnej podľa miery odchýlky, maximálne však do výšky 0,5% HDP. 

Taktiež môžu dôjsť k pozastaveniu čerpanie Európskych Štrukturálnych 

a Investičných fondov. Ostatné sankcie sú v podstate iba dohľadového 

charakteru. 

Od štátov, ktorých dlh presiahne 60% HDP sa taktiež očakáva jeho 

postupne znižovanie o 1/20 ročne z časti presahujúcej 60% HDP. 

Zhrnutie 

Pakt stability a rastu a súvisiaca regulácia, Fiškálny kompakt, ponúkajú 

nástroje na vyhodnotenie udržateľnosti financií. Problematické sa 

ukazujú výnimky a donucovacie prostriedky, kde zjavne odborný prístup 

je v úzadí v prospech politického prístupu. EÚ nemá dostatok politickej 

sily na to, aby zabezpečila plnenie požiadaviek a tak aj pokles deficitov, 

dlhu a najmä dlhodobej udržateľnosti aj preto je dôležité zachovať 
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pôsobenie trhových síl na členské štáty, ktoré sú zrkadlom 

zodpovednosti narábania s verejnými financiami a hospodárskym 

potenciálom štátov.   
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Problémy súčasného nastavenia fiškálnych 
pravidiel EÚ 
 

Vzhľadom na to, že až do jari roka 2021, resp. do jesene roka 2021 

ekonomiky zažívali CPI infláciu blízku nule (čiže nebrali rast cenovej 

hladiny vážne) a rovnako aj základné úrokové sadzby centrálnych bánk 

boli na minimách, väčšina najaktuálnejšej literatúry analyzuje prostredie 

nastavenia fiškálnych pravidiel práve z pohľadu zrejme končiacej 

paradigmy nulových úrokových sadzieb, nízkej inflácie a hospodárskeho 

rastu, ktorý predbiehal rast zadlženia. Medzi základné predpoklady 

analýz sa zahŕňalo to, že vyšší dlh nepredstavuje problém a rovnako ani 

vyššie deficity financií, keďže požičiavanie časti krajín bolo v okolí 

nulovej sadzby alebo dokonca boli dlhopisy vydávané so zápornou 

úrokovou mierou. Požičanie peňazí, bolo pre štáty výhodné a efektívne, 

štáty za nový dlh dostávali ešte zaplatené. 

 

Vo väčšine rozvinutého sveta sa objavila inflácia, ktorá bola posilnená 

dlhodobo nízkymi úrokovými sadzbami, kvantitatívnym uvoľňovaním a 

takmer dva roky trvajúcim obdobím nízkej produkcie z dôvodu COVID-

19 lockdown-ov, počas ktorých sa aj popretrhávali logistické reťazce a 

vytvorili sa nové úzke miesta. Reakcia centrálnych bánk a vlád bola 

bezprecedentná a došlo k zaplaveniu ekonomík novými a 

produkciou nekrytými peniazmi. 

 

Aj z dôvodu zmeny úrokovo-inflačnej paradigmy a hroziacemu ďalšiemu 

spomaľovaniu hospodárstva je preto vhodné pozrieť sa aj na štúdie z 

predchádzajúcej éry, kedy štáty museli za zdroje financovania platiť. 

 

Vplyv zmien úrokových sadzieb najviac postihuje výrazne 

zadlžené štáty, menšie a rozvoje štáty, kedy spread medzi 

svetovými úrokovými sadzbami narastá výraznejšie ako v 

prípade menej zadlžených štátov.6 Z toho vyplýva potreba udržiavať 

 
6 Pozn: Nárast úrokových sadzieb týchto krajín je v priemere 1,4 násobne vyšší ako 

priemerný rast svetových úrokových sadzieb. 
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v rizikových štátoch nižšiu mieru zadlženia. V prípade EÚ tak ide najmä 

o štáty Portugalska, Talianska, Španielska a Grécka. 7 

 

Éra lacných peňazí je však aj z týchto dôvodov pravdepodobne na nejakú 

dobu ukončená, a preto je dôležité sa pozrieť na správnosť nastavenia 

systému a prehodnotenie fiškálnych politík a ich udržateľnosti optikou 

zdražovania zdrojov.  

 

Je dôležité podotknúť, že vo väčšine prípadov sa dlh iba roluje, t.j. starý 

dlh je nahrádzaný novým a teraz už drahším. To vytvára tlak na 

dlhodobú udržateľnosť financií a konkurencieschopnosť EÚ, ktorá je 

determinovaná regulačným prostredím a mierou zdanenia, kde začína 

EÚ čoraz viac strácať v porovnaní s rozvinutými ekonomikami. Pri 

posudzovaní udržateľnej miery zadlženia je potrebné brať do úvahy aj 

odvodené riziká spojené s vyšším dlhom, ako je riziko nevyhnutnosti v 

budúcnosti zvýšiť výber daní na pokrytie rastúcich úrokových sadzieb. 

Podľa Indexu Ekonomickej slobody, už v súčasnosti päť 

najväčších krajín EÚ zaostáva v porovnaní s priemerom 

ďalších siedmich najväčších rozvinutých a demokratických 

štátov.8 

 

Optikou priemerného skóre ekonomickej slobody vybraných členských 

štátov EÚ je 71, vybrané krajiny mimo EÚ dosahujú až 75,4, pričom z 

vybraných štátov EÚ iba dve majú hodnotu vyššiu ako je tento priemer - 

Nemecko (76,1) a Holandsko (79,5). V oboch prípadoch ide aj o štáty s 

vysokým skóre fiškálneho zdravia s nadpriemernými hodnotami. V 

porovnaní s priemerom nečlenských štátov priemerom v ďalších 

zvolených ukazovateľoch, EÚ taktiež zaostáva - daňové 

zaťaženie, vládne výdavky, iba ukazovateľ priemerného fiškálneho 

 
7 Interest Rate Uncertainty and Sovereign Default Risk. Alok Johri, Shahed Khan, 

César Sosa-Padilla, 2022. 

https://sosapadilla.github.io/files/papers/Working_papers/jks_web.pdf  
8 Pozn.: Sedem krajín bolo vybraných z dôvodu čo najbližšej porovnateľnosti HDP. Z 

vybraných krajín mimo EÚ má 6 krajín porovnateľné alebo väčšie HDP a jedna 

(Švajčiarsko) sa nachádza s HDP tesne pod piatým najväčším hospodárstvom EÚ 

(Holandsko). 

https://sosapadilla.github.io/files/papers/Working_papers/jks_web.pdf
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zdravia je lepší, avšak ten je v prípade zvolených nečlenských štátov 

výrazne nižší najmä z dôvodu významne zlého skóre dvoch štátov - USA 

a Japonska, pri abstrahovaní by sa priemer EÚ opäť prepadol pod 

úroveň zvyšných piatich štátov. 

Tabuľka 1 - Ekonomická sloboda, daňové zaťaženie, vládne 
výdavky a fiškálne zdravie 5 najväčších krajín EÚ a 7 
najväčších rozvinutých štátov podľa HDP 

Štát EÚ 
HDP (bln. 

USD) 

Celkové 
skóre 

ekonom
ickej 

slobody 

Daňové 
zaťaženi

e 

Vládne 
výdavky 

Fiškálne 
zdravie 

USA  23,0 72,1 75,9 54,5 0,0 

Japonsko  5,0 69,9 67,4 52,5 19,7 

Nemecko EÚ 4,3 76,1 59,9 34,5 90,4 

Spojené 
kráľovstvo 

 3,2 72,7 65,4 46,3 22,6 

Francúzsko EÚ 3,0 65,9 52,1 0,5 39,1 

Taliansko EÚ 2,1 65,4 57,7 20,6 49,0 

Kanada  2,0 76,6 75,7 39,6 62,8 

Kórejská 
republika 

 1,8 74,6 60,4 84,5 95,3 

Austrália  1,6 77,7 62,5 51,6 52,0 

Španielsko EÚ 1,4 68,2 59,7 38,3 29,7 

Holandsko EÚ 1,0 79,5 51,2 45,4 93,6 

Švajčiarsko  0,8 84,2 70,1 67,2 96,3 

 

Priemer / Spolu 
HDP 

49,2 73,6 63,2 44,6 54,2 

Priemer EÚ / 
Spolu HDP 

11,8 71,0 56,1 27,9 60,4 

Priemer mimo 
EÚ / Spolu HDP 

37,4 75,4 68,2 56,6 49,8 

Priemer mimo 
EÚ (ex US a JAP) 
/ Spolu HDP 

9,4 77,2 66,8 57,8 65,8 

Zdroje: 

HDP - IMF (rok 2021) 

Skóre - Index of Economic Freedom, 2022, www.heritage.org 

 

  

http://www.heritage.org/
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Roky predchádzajúce dohode (Maastricht) na stále v súčasnosti platných 

nastaveniach limitu dlhu na úrovni 60% HDP a deficitu na úrovni 3% 

HDP, bolo celkové priemerné zadlženie dvanástich krajín uzatvárajúcich 

Maastrichtskú zmluvu približne 60%, resp. ešte nižšie9, je preto možné, 

že išlo aj o viac ako len odbornú dohodu, ale čiastočne aj politickú. Na 

grafe nižšie je taktiež vidieť korelácia medzi úrokovými sadzbami a 

celkovým zadlžením štátov. Je zrejmé, že od poslednej hospodárskej 

krízy sa darilo iba čiastočne napĺňať stanovené ciele a zadlženie výrazne 

prekročilo referenčné hodnoty. 

 

 
 
Rastúce úrokové sadzby pri narastajúcom dlhu a zároveň spomaľujúcom 

raste HDP predstavujú zásadný problém, ktorý nebol v posledných 

rokoch dostatočne adresovaný v štúdiách (zrejme z dôvodu dlhého 

obdobia nízkych úrokových sadzieb). V prípade ak je nominálny 

rast HDP rovnaký ako nominálny rast úrokových platieb je 

teoreticky dlh udržateľný. To však neplatí v aktuálnej situácii, 

 
9 Maastricht values - Marco Buti, Vitor Gaspar, 8.7.2021 

https://cepr.org/voxeu/columns/maastricht-values  

Graf 1 - Vývoj zadlženia a výnosov 10 ročných dlhopisov 
štátov EÚ 

Zdroj: https://cepr.org/voxeu/columns/maastricht-values  

https://cepr.org/voxeu/columns/maastricht-values
https://cepr.org/voxeu/columns/maastricht-values
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keď sa začali sadzby zvyšovať.10 Z tohto dôvodu sa ukazuje nastavenie 

deficitu na úrovni 3% k HDP ako príliš voľné a chýba požiadavka na 

limitáciu výdavkov s ohľadom na rast HDP, tak aby sa rozpočet 

nesprával procyklicky, t.j. chýba požiadavka na zahrnutie 

výdavkových stropov priamo na úrovni jednotlivých štátov a na 

úrovni, ktorá zabezpečí postupný pokles zadlženia najmä v období 

hospodárskej expanzie. Možno tak konštatovať, že pravidlá v 

súčasnom nastavení nie sú dostatočne striktné, aby zabezpečili 

znižovanie deficitu, dlhu a zrejme ani udržateľnosť financií.  

 

Na nebezpečnú situáciu s ohľadom rastu zadlženia a uvoľnených 

fiškálnych pravidiel, upozornilo predtým pomerne fiškálne uvoľnené 

IMF v poslednom Fiškálnom monitore11 z októbra 2022. Krajiny v 

ktorých došlo medzi rokmi 2020 až 2022 k zníženiu dlhu, resp. k jeho 

miernemu nárastu, vďačili tomuto vývoju najmä inflácii (viď graf nižšie).  

 
10 The myth (or folly) of the 3% deficit/GDP Maastricht ‘parameter, Luigi L. 

Pasinetti, Cambridge Political Economy Society, 1998 

http://gesd.free.fr/pasi98.pdf  
11 International Monetary Fund (IMF). 2022. Fiscal Monitor: Helping People Bounce 

Back. Washington, DC: IMF, October.  

https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2022/10/09/fiscal-monitor-

october-22  

Graf 2 - Vplyv inflačného šoku na pomer dlhu k HDP vo 
vybraných krajinách (2022 vs 2020) 

http://gesd.free.fr/pasi98.pdf
https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2022/10/09/fiscal-monitor-october-22
https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2022/10/09/fiscal-monitor-october-22
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Aj z tohoto dôvodu je nevyhnutné reformovať prístup k fiškálnym 

pravidlám, tak aby korektne odzrkadľovali budúci rast výdavkov. 

 

IMF však zdôrazňuje, že štáty by sa nemali spoliehať iba na 

krátkodobý pozitívny vplyv inflácie na celkové zadlženie. IMF 

taktiež odporučila znižovanie miery výdavkov a prípravu politík s 

jednoznačnou exit stratégiou: 

 

“Definovanie konzistentného strednodobého politického rámca 

pre svet po pandémii je rozhodujúce. Spoliehať sa na opakované 

inflačné prekvapenia pri znižovaní verejného dlhu nie je 

životaschopná stratégia a povedie k tlakom na výdavky 

(napríklad mzdy a náklady na služby). Zníženie deficitov, ako sa 

predpokladá na mnohých vyspelých a rozvíjajúcich sa trhoch, je 

potrebné na pomoc pri riešení inflácie a pri riešení dlhovej 

zraniteľnosti. Fiškálna konsolidácia vysiela silný signál, že 

tvorcovia politík sú zosúladení v boji proti inflácii, čo by zase 

znížilo rozsah požadovaných zvyšovaní úrokových sadzieb, aby 

sa udržali inflačné očakávania ukotvené a náklady na obsluhu 

dlhu boli nižšie ako bez zmeny. Mnohé krajiny tiež prepracúvajú 

svoje fiškálne pravidlá, aby ukotvili politiky. Aj keď je postupné a 

stabilné fiškálne sprísňovanie politicky náročné, je menej rušivé 

ako náhle fiškálne utiahnutie spôsobené stratou dôvery trhov.” 

 

Dynamika poklesu nadmerného zaťaženia 

Maastrichtské kritéria požadujú taktiež postupnú konvergenciu k 

cieľovému dlhu vo výške 60% HDP. Požiadavka na pokles zadlženia je vo 

výške 1/20 z hodnoty presahujúcej cieľový dlhový strop. V prípade 

významne zadlžených krajín ako je Portugalsko, Taliansko, Grécko a 

Španielsko je požiadavka na túto dynamiku pravdepodobne príliš 

ambiciózna a z tohto dôvodu pre problémové krajiny neprijateľná.12  

 
12 Maastricht Treaty at 30: Pandemic brings unanswered questions back to the fore, 

2022 

https://www.euronews.com/my-europe/2022/02/07/maastricht-treaty-at-30-

pandemic-brings-unanswered-questions-back-to-the-fore  

https://www.euronews.com/my-europe/2022/02/07/maastricht-treaty-at-30-pandemic-brings-unanswered-questions-back-to-the-fore
https://www.euronews.com/my-europe/2022/02/07/maastricht-treaty-at-30-pandemic-brings-unanswered-questions-back-to-the-fore
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V prípade južných štátov EÚ je odhadované konsolidačné úsilie vo výške 

5-6% HDP, čo sa vzhľadom na pretrvávajúce politiky krajín považuje za 

nerealistické. Kritika rovnako poukazuje na to, že nadmerný pokles 

vládnych výdavkov môže spôsobiť recesiu.13 Avšak štúdie poukazujú na 

to, že zníženie výdavkov a ich reforma a ďalšie štrukturálne reformy 

v spojení so znížením daní z dlhodobého hľadiska zabezpečujú rýchlejší 

ekonomický rast ako zvyšovanie výdavkov financované zvyšovaním daní. 

Štúdie taktiež poukazujú na to, že zníženie daní, ktoré je však 

financované znížením výdavkov, resp. financované bez 

zvyšovania deficitu je efektívnejšie v nastavení ekonomiky na 

rastovú trajektóriu. 14 15 

 

Problémy so zadlženosťou a nadmernými deficitmi vyvolávajú tlak na 

rast úrokových sadzieb krajín čo následne vytvára tlak na vznik 

spoločných dlhopisov, čo však môže byť drahé a neprijateľné riešenie pre 

zodpovedné krajiny. Jednou z možností tak je otvorenie pravidiel pre 

individuálne nastavenie požiadavky na pokles zadlženosti avšak v 

spojitosti s nastavením viacročných výdavkových stropov, ktoré 

zamedzia nadmernému zvyšovaniu výdavkov a mali by rast zmraziť 

(napr. na úrovni, neprevyšujúcej rast hospodárstva). 

 

Medzi nedostatky aktuálneho nastavenia, môžeme zaradiť aj chýbajúci 

nocionálny alebo kompenzačný účet, ktorý má napr. implementované 

Švajčiarsko. Kompenzačný účet umožňuje v prípade významných 

 
13 Strict or flexible? Brussels kicks off debate to reform fiscal rules, 2022 

https://www.euronews.com/my-europe/2021/10/19/strict-or-flexible-brussels-

kicks-off-debate-to-reform-fiscal-rules  
14 Austerity: When It Works and When It Doesn’t, Alberto Alesina, Carlo Favero, and 

Francesco Giavazzi Princeton: Princeton University Press, 2019, xvi + 245 pp. 

https://cdn.mises.org/Austerity%20When%20It%20Works%20and%20When%20It

%20Doesn't.pdf  
15 Effects of Income Tax Changes on Economic Growth William G. Gale, The 

Brookings Institution and Tax Policy Center Andrew A. Samwick, Dartmouth College 

and National Bureau of Economic Research, 2014.  

https://www.brookings.edu/wp-

content/uploads/2016/06/09_effects_income_tax_changes_economic_growth_gal

e_samwick.pdf  

https://www.euronews.com/my-europe/2021/10/19/strict-or-flexible-brussels-kicks-off-debate-to-reform-fiscal-rules
https://www.euronews.com/my-europe/2021/10/19/strict-or-flexible-brussels-kicks-off-debate-to-reform-fiscal-rules
https://cdn.mises.org/Austerity%20When%20It%20Works%20and%20When%20It%20Doesn't.pdf
https://cdn.mises.org/Austerity%20When%20It%20Works%20and%20When%20It%20Doesn't.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/09_effects_income_tax_changes_economic_growth_gale_samwick.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/09_effects_income_tax_changes_economic_growth_gale_samwick.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/09_effects_income_tax_changes_economic_growth_gale_samwick.pdf
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ekonomických šokov uskutočniť dodatočné výdavkové opatrenia a 

následne v stanovenom horizonte musí štát odstrániť novovytvorený dlh.  

 

V prípade Švajčiarska deficity, ktoré vznikli ako dôsledok 

mimoriadnych opatrení a ktoré sa naakumulovali na 

kompenzačnom účte, musia byť vysporiadané v nasledujúcich 

šiestich rokoch cez štrukturálne prebytky. 

V prípade Švajčiarska možno poukázať na vhodné nastavenie fiškálnych 

pravidiel aj optikou predpokladov IMF, ktorá očakáva postupné 

znižovanie dlhu do roku 2027 z úrovne v roku 2021 vo výške 42,1% HDP 

na 33,2% HDP a zároveň sa očakáva zníženie príjmov rozpočtu z 

minuloročných 34,3% HDP na 32,5% HDP.16 

 

Implementácia podobného riešenia by teda umožňovala 

dvojrýchlostné odstraňovanie dlhu. V prvom prípade starý a 

nakumulovaný dlh, môže klesať pomalšie. No novovytvorený dlh 

bude podliehať iným pravidlám. Takéto riešenie by mohlo byť tak aj 

politicky únosnejšie pre najviac zadlžené štáty. 

Výpočet cyklickej zložky, potenciálneho HDP a 

štrukturálnej zložky 

Medzi problematické oblasti patrí aj výpočet potenciálneho HDP a 

štrukturálneho salda, očisteného o cyklické vplyvy. Očistenie cyklického 

vplyvu na HDP je v rámci pravidiel Európskej komisie náročné a taktiež 

sa poukazuje aj na vyššiu mieru cyklickosti. Niektoré štúdie uvádzajú 

alternatívu ako je napr. Hodrick-Prescott filter, ktorého modifikovanú 

verziu používa aj švajčiarska dlhová brzda prijatá v roku 2003. Je preto 

na zváženie prehodnotenie súčasného prístupu k výpočtu s ohľadom na 

najnovšie poznatky. 

 

Pre porovnanie dlh vo Švajčiarsku medzi rokmi 2003 až 2010 poklesol o 

15%, z úrovne 55% HDP na úroveň 40%, kým dlh v Nemecku, ktoré sa 

 
16 International Monetary Fund (IMF). 2022. Fiscal Monitor: Helping People Bounce 

Back. Washington, DC: IMF, October.  

https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2022/10/09/fiscal-monitor-

october-22  

https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2022/10/09/fiscal-monitor-october-22
https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2022/10/09/fiscal-monitor-october-22
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riadi EÚ fiškálnymi pravidlami, ďalej rozvedenými vo vlastnej dlhovej 

brzde, dlh v rovnakom období narástol o 20% z 60% HDP na 80% 

HDP.17 

 

Zložitosť odhadu štrukturálneho salda, miera voľnosti a závislosti na 

nepresných očakávaniach tak môže vyústiť v nesprávne nastavenie 

pravidiel obmedzení rastu dlhu a deficitu a následne udržateľnosti 

verejných financií. Aj z tohoto dôvodu v poslednej dekáde došlo k 

poklesu počtu štátov, ktoré využívajú vo výpočtoch cyklicky upravené 

saldo rozpočtu.18 

Komplexnosť pravidiel 

Významnou črtou SGP (pravidlá Paktu sú uvedené vo Vade Mecum). 

ktorú odborníci kritizujú, je ich komplexnosť.19 Zložitosť pravidiel, 

výpočtov a aj sankčných procedúr predstavuje jednu z významných 

bariér pre ich úspešnú implementáciu. Na základe štúdie IMF [20] 

sa ukazuje, že jednoduchšie a dostatočne silné pravidlá (aj 

formálne - čo sa týka sily zákona, napr. ústavný zákon, ale aj vykonávacie 

- nezávislosť monitorovacích orgánov, ich právomocí atď.) lepšie 

napĺňajú svoj účel. Väčšie množstvo pravidiel vytvára často priestor 

pre ich obchádzanie. 

 
17  TRUGER Achim, WILL Henner, « The German “debt brake”: a shining example 

for European fiscal policy? », Revue de l'OFCE, 2013/1 (N° 127), p. 153-188. DOI : 

10.3917/reof.127.0153. URL : https://www.cairn.info/revue-de-l-ofce-2013-1-page-

153.htm   
18 Davoodi H. R., P. Elger, A. Fotiou, D. Garcia-Macia, X. Han, A. Lagerborg, W.R. 

Lam, and P. Medas. 2022. “Fiscal Rules and Fiscal Councils: Recent Trends and 

Performance during the Pandemic”, IMF Working Paper No.22/11,International  

Monteary Fund, Washington, D.C.  

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2022/01/21/Fiscal-Rules-and-

Fiscal-Councils-512128  
19 Priewe, Jan (2020) : Why 60 and 3 percent? European debt and deficit rules - 

critique and alternatives, IMK Study, No. 66, Hans-Böckler-Stiftung, Institut für 

Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), Düsseldorf, https://nbn-

resolving.de/urn:nbn:de:101:1-2020052612570065992221  

https://www.cairn.info/revue-de-l-ofce-2013-1-page-153.htm
https://www.cairn.info/revue-de-l-ofce-2013-1-page-153.htm
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2022/01/21/Fiscal-Rules-and-Fiscal-Councils-512128
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2022/01/21/Fiscal-Rules-and-Fiscal-Councils-512128
https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-2020052612570065992221
https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-2020052612570065992221
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Zhrnutie 

Medzi základné problémy poznatkov o nastavení dlhových pravidiel 

možno zaradiť nevhodný prístup k skúmaniu dlhu z posledných rokov. 

Najmä s ohľadom na pretrvávajúce nízke, až nulové a záporné úrokové 

sadzby sa začalo viacero akademikov domnievať, že je udržateľná 

akákoľvek výška dlhu. Odzrkadlilo sa to tak aj v prípade niektorých 

krajín v prístupe k fiškálnej zodpovednosti a dlhy klesali iba minimálne 

alebo rástli. EÚ pravidlá sú čoraz komplexnejšie a len manuál SGP (Vade 

Mecum) má viac ako 200 strán. Taktiež za výpočtami udržateľnosti, 

cyklickou zložkou a pod. je skrytých množstvo odhadov, ktoré nie je 

možné v dynamickom, volatilnom prostredí súčasnosti dostatočne 

spoľahlivo odhadnúť. Je preto vhodné hľadať alternatívu k 

jednoduchším pravidlám a inšpirovať sa členskými štátmi EÚ, ktoré boli 

schopné spojiť rast HDP spolu so znižovaním dlhu. V prípade 

posudzovania best practices je vhodné sa pozrieť aj na ekonomiky, ktoré 

sú príbuzné členským štátom a boli schopné dosahovať dobré výsledky. 

Tu sa ukazuje ako vhodná krajina na inšpiráciu Švajčiarsko, ktoré 

pomerne jednoduchými pravidlami dosiahla dobré výsledky. 
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Súčasné nastavenie pravidiel pre dlh a deficit 
 

Počet štátov, ktoré majú zavedené rozpočtové a dlhové pravidlá v 

uplynulých desaťročiach a najmä po poslednej hospodárskej kríze 

narástol. Kríza vyvolaná pandémiou vytvorila priestor pre preverenie 

správnosti nastavení fiškálnych pravidiel najmä s ohľadom na ich 

flexibilitu a schopnosť umožniť zvýšenie výdavkov. Reakcia štátov 

preukázala vysokú mieru flexibility pravidiel, no zároveň sa vytvoril dlh, 

ktorý vykazuje zvýšené riziko dlhodobého pretrvania aj po skončení 

aktuálnej krízy. Tá bola navyše predĺžená ešte aj vznikom konfliktu na 

Ukrajine, energetickou krízou a zvýšenou infláciou (za čo však z veľkej 

miery môže práve dlhodobo uvoľnená monetárna a aj fiškálna 

politika).20  

 

Všeobecná definícia udržateľného dlhu je situácia keď je dlžnícka krajina 

schopná splniť všetky platby súčasných a budúcich dlhov bez externej 

pomoci alebo úpravy podmienok. Do výpočtu sa zahŕňa očakávaný 

budúci potenciálny rast HDP a riziká vyplývajúce z finančného trhu21 

 

Celkové posúdenie udržateľnosti dlhu môže byť z politického hľadiska, 

kde je požiadavka na čo najjednoduchšie pravidlá, náročné na 

implementáciu. Aj z toho dôvodu sa ako praktické ukazuje využitie 

menšieho počtu ukazovateľov oproti tomu ako sú v súčasnosti nastavené 

pravidlá. Dôležitá je však ich dodržiavanie a vymožiteľnosť. 

Medzinárodný menový fond pre posúdenie udržateľnosti dlhu používa 

proces uvedený nižšie na obrázku. 

  

 
20 Davoodi H. R., P. Elger, A. Fotiou, D. Garcia-Macia, X. Han, A. Lagerborg, W.R. 

Lam, and P. Medas. 2022. “Fiscal Rules and Fiscal Councils: Recent Trends and 

Performance during the Pandemic”, IMF Working Paper No.22/11,International  

Monteary Fund, Washington, D.C.  

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2022/01/21/Fiscal-Rules-and-

Fiscal-Councils-512128  
21 What Is Debt Sustainability? Dalia Hakura, IMF, FINANCE & DEVELOPMENT, 

2020.  

https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2020/09/what-is-debt-

sustainability-basics  

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2022/01/21/Fiscal-Rules-and-Fiscal-Councils-512128
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2022/01/21/Fiscal-Rules-and-Fiscal-Councils-512128
https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2020/09/what-is-debt-sustainability-basics
https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2020/09/what-is-debt-sustainability-basics
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Prehľad implementácie fiškálnych pravidiel vo svete22 

Ku koncu roka 2021 malo približne 105 štátov implementované aspoň 

jedno rozpočtové pravidlo. Najčastejšie zavedené pravidlá vo svete sú 

kombináciou dlhového pravidla spolu s výdavkovými limitmi a/alebo 

vyrovnaným rozpočtom. Približne tretina štátov so zavedenými 

 
22 Davoodi H. R., P. Elger, A. Fotiou, D. Garcia-Macia, X. Han, A. Lagerborg, W.R. 

Lam, and P. Medas. 2022. “Fiscal Rules and Fiscal Councils: Recent Trends and 

Performance during the Pandemic”, IMF Working Paper No.22/11,International  

Monteary Fund, Washington, D.C.  

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2022/01/21/Fiscal-Rules-and-

Fiscal-Councils-512128  

Obr. 2 - IMF rámec pre posúdenie udržateľnosti dlhu 

Zdroj: IMF - Staff Guidance Note on the Sovereign Risk and Debt Sustainability 

Framework for Market Access Countries. 2022. 

https://www.imf.org/-

/media/Files/Publications/PP/2022/English/PPEA2022039.ashx  

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2022/01/21/Fiscal-Rules-and-Fiscal-Councils-512128
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2022/01/21/Fiscal-Rules-and-Fiscal-Councils-512128
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/PP/2022/English/PPEA2022039.ashx
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/PP/2022/English/PPEA2022039.ashx
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fiškálnymi pravidlami má implementované všetky tri pravidlá. Príjmové 

pravidlá, obmedzujúce zvyšovanie daňového zaťaženia má 

implementovaných približne 16% štátov. Pre prehľad nastavení pravidiel 

vo vybraných krajinách vo svete viď prílohu. 

 

Trend zvyšovania počtu fiškálnych pravidiel nastal najmä v období po 

globálnej finančnej kríze v roku 2008, ktorá v EÚ vyústila do dlhovej 

krízy.  

 

Obdobie po kríze prinieslo okrem zvýšenia počtu pravidiel, zavedenie 

formálneho vymáhania a aj formálnej sily pravidiel, t.j. čoraz častejšia je 

implementácia na úrovni vyššej právnej sily ako je bežný zákon, napr. 

formou ústavného zákona. Negatívny trend je však v podobe 

Graf 3 - Priemerý počet fiškálnych pravidiel za každý štát / 
Typy fiškálnych pravidiel 

Pozn: 

graf vľavo - priemerný počet fiškálnych pravidiel 

graf vpravo - počet štátov s konkrétnym typom fiškálneho pravidla 

 

Skratky: BBR - Budget Balance Rule (pravidlá pre vyrovnaný rozpočet), DR - Debt 

Rule (pravidlá pre dlh), ER - Expenditure Rule (výdavkové pravidlá), RR - Revenue 

Rule (príjmové pravidlá) 

 

Zdroj: IMF Fiscal Rules Dataset: 1985–2021; Davoodi, Elger, Fotiou, Garcia-Macia, 

Lagerborg, Lam, and Pillai (2022a). 
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rozširovania únikových klauzúl. Vo všeobecnosti úspešnosť vo svete 

zavedených pravidiel nie je príliš vysoká. V období rokov 2004 až 2021 je 

približne 50% štátov porušovala limity na deficit a 42% štátov 

porušovalo dlhové limity. V prípade rozvinutých krajín sú výsledky o 

niečo priaznivejšie. 

 

Stabilizácia verejných financií po pandémii sa však pre veľkú časť krajín 

stáva zložitejšou23 a to najmä z dôvodu nízkej ochoty obmedzovať 

výdavky, ktoré však okrem negatívneho vplyvu na rozpočet a finančný 

sektor, dvíhajú naďalej infláciu a úrokové sadzby. 

 

 
23 International Monetary Fund (IMF). 2021. Fiscal Monitor: Strengthening the 

Credibility of Public Finances. Washington, October. 

https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2021/10/13/fiscal-monitor-

october-2021  

Graf 4 - Fiškálne pravidlá vo svete v období 1990-2021 

Pozn.: počet krajín s aspoň jedným fiškálnym pravidlom 

 

Zdroj: IMF Fiscal Rules Dataset: 1985–2021; Davoodi, Elger, Fotiou, Garcia-Macia, 

Lagerborg, Lam, and Pillai (2022a).  

https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2021/10/13/fiscal-monitor-october-2021
https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2021/10/13/fiscal-monitor-october-2021
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Prirodzený strop pre dlh 

Aktuálne štúdie skúmali stropy na dlh najmä s ohľadom na prostredie 

dlhodobo nízkych úrokových sadzieb, ktoré umožňuje vytvárať výrazne 

vyššie dlhy až do momentu, kým je rast HDP vyšší ako je miera 

úrokových sadzieb za inak nezmenených okolností. Rast úrokových 

sadzieb však vytvára tlak na pokles udržateľného úrokového stropu. 

Výška udržateľného dlhu je pre každú krajinu individuálna. V prípade 

výpočtov udržateľnej miery dlhu by sa mali zakomponovať aj stresové 

scenáre, počítajúce jednak s poklesom rastu HDP, ale aj s vytvorením 

dostatočnej rezervy s ohľadom na vplyv zmien úrokových sadzieb. 

Určenie stropu pre maximálnu mieru dlhu je tak dynamická veličina a de 

facto podlieha neustálym zmenám vonkajšieho prostredia. 

 

Štúdia IMF z roku 2017, ktorá vychádzala z očakávaní v prostredí 

stabilného rastu a nízkych úrokových sadzieb odhadla priemernú mieru 

maximálneho udržateľného dlhu rozvinutých krajín na úrovni 137% 

HDP a v prípade všetkých štátov skúmaných v štúdii sa pohyboval limit 

zadlženia v baseline scenári na 52% HDP až po 78% HDP (v prípade 

100% emisie dlhopisov vo vlastnej mene). Prekročenie tejto úrovne však 

znamená vysoké riziko defaultu, resp. priamo default. To znamená, že je 

potrebné od tejto úrovne odpočítať dostatočne veľký vankúš na 

vytvorenie rezervy pre krízové situácie.24 Okrem toho, že štúdia počítala 

ešte s nízkymi úrokovými sadzbami, tiež nebolo v čase jej prípravy 

možné zakomponovať významné šoky na verejné financie z dôvodu 

pandémie COVID-19 a následne aj rastúcej inflácie. Odhady je preto 

potrebné opätovne kalibrovať a pravdepodobná bezpečná úroveň dlhu 

bude na inej a zrejme nižšej úrovni. Vhodným vodítkom vzhľadom na 

zmenu podmienok na trhu môže byť práve priemer všetkých štátov. To 

vychádza, že celkové zadlženie približne na úrovni 78% HDP 

by mal byť absolútny strop. 

 
24 IMF Working Paper  - Debt Limits and the Structure of Public Debt, IMF, Alex 

Pienkowski, 2017. 

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/05/22/Debt-Limits-and-

the-Structure-of-Public-Debt-44913  

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/05/22/Debt-Limits-and-the-Structure-of-Public-Debt-44913
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/05/22/Debt-Limits-and-the-Structure-of-Public-Debt-44913
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Prirodzený strop pre deficit 

Rovnako ako v prípade stropu pre celkové zadlženie, strop pre deficit nie 

je možné určiť jediným statickým číslom. Ako vodítko sa môže ukazovať 

odvodenie od miery udržateľného dlhu pre konkrétny štát a/alebo miera 

deficitu nezvyšujúca zadlženie, ktorá však neumožní za inak 

nezmenených okolností postupný pokles zadlženia. Čiže by malo by ísť o 

hornú hranicu deficitu, od ktorej je nevyhnutné odpočítať riziko zmeny 

trhových podmienok, akou je zmena úrokových sadzieb, spomalenie 

hospodárskeho rastu a pod. (vzorec na výpočet akumulácie dlhu je 

uvedený vyššie). Je však potrebné na naň nazerať aj perspektívne s ex-

ante hodnotami, ktoré však sú predmetom odhadov a teda nesú so sebou 

vysokú mieru rizika chyby odhadov a rizika manipulácie (napr. za 

účelom umožnenia vyššej miery deficitu). 

 

Zhrnutie 

V súčasnosti neexistuje jedno riešenie pre všetky situácie a ani nie je 

paušálne možné určiť jedno číslo pre výšku dlhu a deficitu. Ide o 

dynamický proces, ktorý je pre každú krajinu iný. Z politického hľadiska 

však môže byť vhodné zvoliť konkrétne jednoduché mechanizmy, ktoré 

Vzorec akumulácie dlhu 

Legenda: 

∆𝑑𝑡 - zmena miery zadlženia 

rt - reálna úroková sadzba dlhu 

gt - rast reálneho HDP 

dt - výška zadlženia vyjadrená ako podiel na HDP 

pbt - primárne saldo vyjadrené ako podiel na HDP (deficit/prebytok) 

 

Zdroj: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/05/22/Debt-Limits-

and-the-Structure-of-Public-Debt-44913 

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/05/22/Debt-Limits-and-the-Structure-of-Public-Debt-44913
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/05/22/Debt-Limits-and-the-Structure-of-Public-Debt-44913
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budú prehľadné a jednotné pre všetky krajiny. V minulosti sa ukázalo 

ako kľúčový problém ani nie tak zlé nastavenie limitov, ako skôr ich 

obchádzanie a nedodržiavanie. Problémom tak ostáva aj miera 

implementácie na úrovni jednotlivých krajín a slabé možnosti na 

vymáhanie plnenia. Kritické sú pritom veľké a zadlžené krajiny ako je 

Španielsko, Taliansko, Francúzsko.  
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Ako zmeniť fiškálne pravidlá EÚ  
(rešerš odborných prác) 

 

Všetky práce sa zhodujú v jednom: Fiškálne pravidlá EÚ si vyžadujú 

reformu. Konštatujú, že existujúce pravidlá mali istý účinok na 

obmedzenie deficitu, no nezabránili tomu, aby rastúce zadlženie a podiel 

dlhu k HDP neohrozovali stabilitu menovej únie. V súčasnosti je jasné, 

že pôvodné pravidlá stroskotali v najdôležitejšom - spoľahlivo 

zadržiavať fiškálne riziká a s nimi spojené externality v členských 

štátoch. Pravidlá tiež zlyhali pri dosahovaní sprísnenia fiškálnej politiky 

(konsolidácii) v dobrých časoch či jej uvoľňovaní v zlých časoch. Dnes je, 

podľa Európskej komisie, až desať členských štátov v pásme 

vysokého rizika fiškálnej udržateľnosti.25 Inými slovami, ani v 

dobrých časoch 2015-19 sa členských štátom nedarilo dostatočne 

znižovať celkový dlh. Súčasne hrozí, že po vypršaní únikovej klauzuly 

väčšina členských štátov sa nevyhne nadmerne vysokej 

konsolidácii kvôli extrémne vysokému zadlženiu.  

 

Do úvahy sme brali najmä práce, ktoré vznikli v roku 2020 a neskôr, hoci 

prvé návrhy na zmenu Paktu stability a rastu sa objavili už v roku 2015. 

Dôvodom je, že pandémia v roku 2020 schladila fukuyamovský 

optimizmus26, ktorý vládol v Európe dovtedy.  

 

Deutsche Bundesbank 

Nemecká centrálna banka uverejnila svoj pohľad na problematiku 

európskych fiškálnych pravidiel už v roku 201927, pretože ju 

znepokojovalo množstvo zmien pravidiel, výnimiek z nich a možnosť 

účelových výdavkov. Tieto úpravy vnímajú ako politické zasahovanie. 

 
25 https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/fiscal-sustainability-report-

2021_en  
26 Francis Fukuyama: Koniec dejín a posledný človek, český preklad, Rybka 

Publishers, 2007 
27 

https://www.bundesbank.de/resource/blob/794806/75b5ff1820b4612949133df73d

08f4a1/mL/2019-04-europaeischer-stabiliaets-und-wachstumspakt-data.pdf  

https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/fiscal-sustainability-report-2021_en
https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/fiscal-sustainability-report-2021_en
https://www.bundesbank.de/resource/blob/794806/75b5ff1820b4612949133df73d08f4a1/mL/2019-04-europaeischer-stabiliaets-und-wachstumspakt-data.pdf
https://www.bundesbank.de/resource/blob/794806/75b5ff1820b4612949133df73d08f4a1/mL/2019-04-europaeischer-stabiliaets-und-wachstumspakt-data.pdf
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Dokument varoval pred pohľadom na veľmi nízke úrokové sadzby ako na 

trvalý jav.  

 

Dokument navrhuje, aby fiškálny dohľad uskutočňovala 

nezávislá inštitúcia. Európsku komisiu, ktorá tento dohľad 

uskutočňuje doteraz, považujú za politickú ustanovizeň. 

Súčasnú Európsku fiškálnu radu (EFB) považujú za príliš blízku Komisii.  

 

Banka navrhuje zameniť strednodobý cieľ, ktorým je v súčasnosti 

štrukturálny deficit28 za transparentnejšie výdavkové pravidlo. To 

by však malo platiť na jeden rok, pretože by mali zviazané s ďalšími 

požiadavkami - na štrukturálnu bilanciu (a tá je spojená s produkčnou 

medzerou), a preto nie je vhodné, najmä kvôli neistote, stanovovať 

viacročné ciele. Výdavkové pravidlo však nie je triviálne, pretože 

vyžaduje spoľahlivé realistické odhady verejných príjmov.  

 

Mali by sa zriadiť tzv. kontrolné účty, kde by sa zaznamenávali 

odchýlky od stanoveného strednodobého cieľa, v prípade nedodržania, v 

ďalšom období sa fiškálna politika sa bude musieť sprísniť. Prebytky by 

sa mali ukladať na fond horších časov (rainy day fund, RDF).  

 

Členské štáty by si mali zriadiť RDF, čo by bola finančná rezerva, kde by 

sa ukladali zdroje v dobrých časoch na prípadné využitie v zlých časoch. 

RDF by sa mali zahrnúť do pravidiel Paktu stability a rastu, s tým, že 

ďalší dlh by sa nepovolil. RDF by bol kreditovaný, len ak by sa 

strednodobý cieľ dosiahol a vznikol by prebytok. Využitie zdrojov z tohto 

fondu by však podliehalo pravidlám, aby sa z toho nestalo niečo, čo 

napríklad podlieha politickému cyklu.  

 

Ďalší problém je vyňatie verejných investícií z pravidiel. Zástancovia 

verejných investícii majú argumenty na takéto vyňatie - zvyšujú sa 

verejné aktíva, vytvára sa základ pre budúci rast a investičné náklady sa 

lepšie distribuujú medzi generáciami.  

 
28 Nemerateľná veličina a tým málo transparentná. Treba ju však zachovať, pretože je 

užitočná kotva, nakoľko je citlivá na automatické stabilizátory, ktorým umožňuje 

fungovať. 
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Problém je však zvýšenie samotného kapitálu, pretože pôžičkami sa 

obvykle kapitál nezvýši. Navyše takýto majetok sa ťažšie speňažuje 

(privatizácia) a v prípade potreby ho nie je možné využiť napríklad na 

dlhovú službu. Otázne je aj či verejné investície podporujú vo významnej 

miere ekonomický rast a tiež aká je ich návratnosť. To závisí od 

charakteru investície, napríklad investície do už kvalitnej infraštruktúry, 

už dodatočný rast asi neprinesú. Taktiež existuje nebezpečie vytláčania 

súkromných investícii a nevznikne snaha dôkladne zhodnotiť, či dané 

investície či služby neposkytne súkromný sektor. Banka varuje, že ak sa 

príjme toto pravidlo, rozšíri sa priestor pre jeho manipulovanie a 

ohýbanie.  

 

V Nemecku spolková vláda i krajinské vlády fungovali s investične 

orientovanými rozpočtovými pravidlami mnoho rokov. Ukázali sa však 

ako neefektívne a boli nahradené dlhovou brzdou. Dlhová brzda sa 

ukázala ako úspešná pri zvrátení dlhoročného trendu rastu podielu dlhu 

na HDP. Nemecká infraštruktúra je pritom stále jedna z najlepších na 

svete.  

 

Spolková banka vidí jasne riziká nezarátavania verejných investícií pri 

posudzovaní plnenia fiškálnych pravidiel členskými štátmi. Na ich 

zmiernenie navrhuje, aby sa stanovil horný limit pre 

dodatočný deficit a dlh z titulu investícii. Uznávali by sa len 

jasne a úzko definované investície podľa národných účtov (rast 

kapitálu). Dodatočný dlh by sa mal povoliť pre kladné čisté investície. Na 

druhej strane však pri záporných čistých investíciách by sa rozpočtové 

ciele mali naopak sprísniť.  

 

  



 35 / 84 

IMF 

Významná štúdia IMF z tohto roku navrhuje ako prekonať tieto 

nedostatky a zlepšiť riadenie fiškálnej politiky prostredníctvom troch 

základných prvkov29: 

 

1. Európske fiškálne pravidlá založené na vyhodnotení rizík: Pravidlá 

by mali spojiť rýchlosť fiškálnej konsolidácie s úrovňou fiškálnych 

rizík a ich horizontom. Fiškálne riziká by určila analýza udržateľnosti 

dlhu (DSA), pričom jej metodológia by bola spoločná a vytvorila by ju 

nová inštitúcia, Európska fiškálna rada (EFC). Na operatívnej úrovni 

by boli výdavkové stropy. Vysokorizikové členské štáty by museli 

zaviesť výdavkové stropy zodpovedajúce nulovej či pozitívnej celkovej 

fiškálnej bilancii v strednodobom horizonte (tri až päť rokov). Deficit 

na úrovni 3% a celkový dlh na úrovni 60% by ostali ako fiškálne 

kotvy. Menej rizikové štáty, ktoré majú dlh nižší než 60% a ani jeho 

projekcie túto úroveň nepresiahnu by mali podstatne viac voľnosti (v 

rámci kotiev). Únikové klauzuly by ostali nezmenené.  

 

2. Podstatne významnejšia rola pre národné fiškálne pravidlá a 

inštitúcie. Od všetkých členských štátov by sa vyžadovalo, aby mali 

vlastné strednodobé fiškálne výhľady, ktoré by boli konzistentné s 

európskymi pravidlami. Národné fiškálne rady by boli zodpovedné za 

makroekonomické projekcie, uskutočnenie DSA a vyhodnotenie 

fiškálnych rizík. Zhodnotili by tiež, či výdavkové stopy a fiškálne 

plány sú v súlade s týmito rizikami. Európska komisia by mala stále 

úlohu kľúčového dohľadu ako ju stanovuje Maastrichtská zmluva. 

EFC by dopĺňala toto usporiadanie ako inštitúcia, ktorá poskytuje 

technickú podporu fiškálnym radám členských štátov (NFC), 

recenzuje a komentuje hodnotenia a odporúčania NFC, včítane 

fiškálnych rizík.  

 

3. Tretím pilierom by bola Európska finančná kapacita (FCEU), ktorá 

by bola financovaná na základe spoločného dlhu. Jeho úroveň by 

bola daná istým príjmom, ktorý by tento dlh obsluhovať. FCEU by 

 
29 DEPARTMENTAL PAPER Reforming the EU Fiscal Framework Strengthening the 

Fiscal Rules and Institutions, IMF, Washington, DP/2022/014 
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mal, podobne fond Next Generation EÚ, mať možnosť sa uchádzať o 

zdroje na finančných trhoch. Jeho úlohou by bolo zbierať zdroje v 

dobrých časoch a uskutočňovať transfery členským štátom v zlých 

časoch. Navrhuje sa tiež, aby súčasťou FCEU bol Klimatický 

investičný fond (CIF), ktorý by mal Únii pomôcť dosiahnuť 

efektívnejšie svoje ciele v redukcii emisií.  

 

Európsky fiškálny výbor (EFB) 

EFB vo svojej výročnej správe za rok 201930 konštatoval, že rok 2019 bol 

rokom premrhaných príležitostí pre členské štáty, ktoré si neboli 

schopné vytvoriť fiškálnu rezervu v dobrých časoch. V tomto roku sa 

agregovaný deficit zvýšil prvýkrát od roku 2011. Odchýlky od pôvodných 

plánov sa pritom týkajú najmä štátov s vysokým a veľmi vysokým dlhom. 

Navyše zvýšeným výdavkom dominovali bežné výdavky, a nie investície, 

ktoré by istým spôsobom ospravedlňovali ich rast. 

 

EFB navrhol trojbodový plán na zlepšenie súčasnej architektúry 

Európskej menovej únie: 

 

1. Európska fiškálna kapacita na tlmenie veľkých šokov. To je podľa 

EFB poučenie z pandemickej krízy, ktorá predstavovala obrovský 

exogénny šok. Podľa predstavy EFB táto kapacita by mal byť väčší 

rozpočet EÚ financovaný vlastnými daňovými príjmami. Uvoľnenie 

finančných prostriedkov by sa malo uskutočňovať na základe 

kombinácie numerických kritérií a voľnej úvahy (vyhodnotenia). 

 

2. Európske fiškálne pravidlá by sa mali zjednodušiť. Rast dlhu 

vyžaduje realistickú a pre daný členský štát špecifickú cestu na 

zabezpečenie udržateľnosti dlhu. Pravidlo zníženie dlhu o jednu 

dvadsatinu už nie je udržateľné pre niektoré členské štáty. EFB preto 

navrhuje tri princípy: 

a. dlhodobú dlhovú kotvu, 

 
30 https://ec.europa.eu/info/publications/2020-annual-report-european-fiscal-

board_en  

https://ec.europa.eu/info/publications/2020-annual-report-european-fiscal-board_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-annual-report-european-fiscal-board_en


 37 / 84 

b. výdavkové pravidlo, ktoré v sebe zahrnie vierohodnú a pre 

daný členský štát špecifickú rýchlosť konsolidácie na 

dosiahnutia dlhovej kotvy; 

c. všeobecnú únikovú klauzulu, ktorá sa aktivuje na základe 

nezávislej analýzy a poradenstva.  

 

3. Výdavky, ktoré podporujú rast je potrebné chrániť. Tu ide o investície 

z verejných zdrojov, pretože tie sa v čase fiškálnej konsolidácie 

znižujú. EFB navrhuje, že takéto výdavky majú mať istú výnimku z 

výdavkového pravidla.  

 

Európsky stabilizačný mechanizmus (ESM) 

Diskusný článok ESM31 tiež skonštatoval, že členské štáty nevyužili 

dobré časy na vybudovanie fiškálnych rezerv. Článok poukazuje 

na možnosť zmien fiškálnych pravidiel bez nutnosti novelizovať Zmluvu 

o EÚ32 (Maastrichtská zmluva). ESM navrhuje dvojpilierový prístup so 

stropom na fiškálny deficit vo výške 3% HDP a s referenčnou hodnotou 

pre verejný dlh vo výške 100% HDP, pričom tu by boli zahrnuté aj 

výdavkové stropy. Zvýšenie referenčnej hodnoty pre verejný dlh 

vychádzal z predpokladu, že reálne úrokové miery budú v krátkodobom 

či strednodobom horizonte nižšie než miera rastu ekonomiky (r<g), k 

čomu mala prispieť aj ústretová politika ECB. Ďalší argument je, že 

momentálne 100% HDP je hodnota blízka je priemeru eurozóny. 

Podobným spôsobom sa totiž prišlo k 60% hranici v 80. rokoch 

minulého storočia33. 

 

Výdavkové stropy by nahradili strednodobý cieľ (MTO) pre 

štrukturálny deficit. Kombinácia stropu na primárny deficit a 

výdavkového pravidla by mali pomôcť zaistiť isté tempo redukcie dlhu 

pre členské štáty s dlhom prekračujúcim 100% HDP. Tempo by malo byť 

vo výške jednej dvadsatiny ročne, pričom odchýlky by boli možné pri 

ekonomických ťažkostiach či investičnom dlhu. Prekročenie stropu na 

 
31 https://www.esm.europa.eu/system/files/document/2021-10/ESMDP17.pdf  
32 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12012M%2FTXT  
33 Marco Buti a Vitor Gaspar: https://cepr.org/voxeu/columns/maastricht-values 

https://www.esm.europa.eu/system/files/document/2021-10/ESMDP17.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12012M%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12012M%2FTXT
https://cepr.org/voxeu/columns/maastricht-values
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deficit by malo za následok procedúru nadmerného deficitu, a v istých 

prípadoch by sa mohol využiť fiškálny stabilizačný nástroj, ktorý by 

umožnil dodatočný priestor pre stabilizáciu, investície či pri kríze. ESM 

sa domnieva, že uvoľnenie európskych zdrojov by mohlo napomôcť 

zvýšeniu fiškálnej disciplíny. 

 

D’Amico a spol. 

Ďalšie návrhy ako zmeniť európske fiškálne pravidlá priniesla skupina 

autorov34 okolo Leonarda D’Amica, ktorí ich uverejnili v dvoch článkoch 

na VoxEU. V prvom z nich sa venujú revízii fiškálnych pravidiel35. Ako 

pravidlo navrhujú nastaviť strop pre rast primárnych výdavkov, pričom 

tento strop sa revidoval každé tri roky. Rast výdavkov by bol nastavený 

tak, aby v desaťročnom horizonte (za realistických makroekonomických 

predpokladov) sa znížil pomer dlhu k HDP. Pritom by sa rozoznávali dve 

zložky dlhu, rýchlo sa znižujúcu a pomaly sa znižujúcu. Každá z týchto 

zložiek by mala potom odlišnú rýchlosť konsolidácie. Pomaly sa znižujúci 

dlh je pandemický dlh a dlh, ktorý sa naakumuloval pri investíciách do 

budúcnosti. Rýchlo sa znižujúci dlh je ostatný dlh. Veľmi dôležitou 

otázkou ako identifikovať tieto kategórie dlhu.  

 

Autori sa koncentrujú na dlh najmä preto, že konštantnú hladinu 

pomeru dlhu k HDP oceňujú investori, ktorý sú ochotní potom 

financovať deficity. Takisto pri kritériu dlhu sa dá pomerne rýchlo 

reagovať na zmenu makroekonomických pomerov (menovite rozdielu r-

g)36. Desaťročný horizont pomáha vyhladiť fiškálne úsilie, ktoré treba 

vynaložiť na redukciu dlhu, pričom v prvom roku nie je nutná drastická 

konsolidácia primárnej bilancie. Takým spôsobom bude mať 

konsolidačné úsilie potrebnú flexibilitu. Autori neodporúčajú dlhšie 

časové horizonty, pretože predpovede sú veľmi neisté. 

 

Autori uvádzajú, že aj dnešné pravidlá dávajú istú miery voľnosti, 

vzhľadom na to, že Komisia má možnosť prehlásiť daný štát v súlade s 

 
34 D’Amato, Giavazzi, Guerrieri, Lorenzoni a Weymuller 
35 https://new.cepr.org/voxeu/columns/revising-european-fiscal-framework-part-1-

rules  
36 Zníženie r-g sa môže okamžite prejaviť v možnosti zvýšiť primárny deficit. 

https://new.cepr.org/voxeu/columns/revising-european-fiscal-framework-part-1-rules
https://new.cepr.org/voxeu/columns/revising-european-fiscal-framework-part-1-rules
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MTO pokiaľ dosiahne aspoň istú mieru konsolidácie. Pri súčasnom 

nastavení pravidiel, kde sa posudzuje štrukturálny deficit, pričom do 

výpočtu vstupuje produkčná medzera (output gap), nie je jasné, či 

nemerateľná veličina produkčná medzera (tak ako sa ráta) je skutočnou 

mierou cyklickosti HDP.  

 

Úroveň dlhodobo udržateľného dlhu pre daný členský štát je 

samozrejme nemerateľná veličina a jej istý odhad sa dá získať len na 

základe výpočtov z ekonomických modelov. Tu sa však neráta s 

náhodnými javmi a čiernymi labuťami. Preto sa autori prikláňajú k 

návrhu ESM (viď vyššie) zvýšiť všeobecne túto kotvu na 100% HDP. 

 

Autori však obhajujú, aby výdavky spojené s investíciami a ďalšími 

takými, čo prinášajú benefity v budúcnosti, sa zaradili do pomalšej 

kategórie. Na základe skúsenosti s Next Generation EÚ sa domnievajú, 

že prístup členských štátov k investíciám a ďalším výdavkom s 

dlhodobým dopadom bude zodpovedný. (To je veľmi optimistický 

predpoklad, ktorý nemá oporu v realite – pozn. autorov). 

 

Druhý pilier tohto návrhu spočíva v presune časti dlhu členských štátov 

do novovytvorenej európskej agentúry pre správu dlhu (EDA)37. Takých 

návrhov bolo v minulosti viac. Cesta k spoločným európskym dlhopisom 

je už otvorená, keďže existujú už ESM a Next Generation EU. Autori 

tvrdia, že EÚ ako taká, má veľký, zatiaľ nevyužitý potenciál na 

sprostredkovanie dlhu, a to tak, že časť daňových príjmov členských 

štátov a časť ich dlhu by sa presunula na Úniu. EÚ sa vníma ako lepší 

dlžník než väčšina členských štátov, čo by zvýšilo kapacitu na 

financovanie a znížilo jeho cenu.  

 

Tento plán by zaistil zníženie ceny financovania dlhu v EÚ a tiež by dal 

istú voľnú ruku ECB pri jej operáciách na finančných trhoch. Priblížila 

by sa tak ku klasickej centrálnej banke, ktorá má popri sebe nejakú 

fiškálnu autoritu.  

 

 
37 https://cepr.org/voxeu/columns/revising-european-fiscal-framework-part-2-

debt-management  

https://cepr.org/voxeu/columns/revising-european-fiscal-framework-part-2-debt-management
https://cepr.org/voxeu/columns/revising-european-fiscal-framework-part-2-debt-management
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Technicky by EDA odkúpila časť dlhu členského štátu, pričom by tento 

dlh zrušila a nahradila záväzkom členského štátu platiť príspevky to 

rozpočtu EDA. Tie by sa určili podľa potrieb EDA na obsluhu dlhu 

daného členského štátu. Po počiatočnej fáze by mal byť pomer dlh / HDP 

pre daný členský štát konštantný. Maximálna kapacita dlhu, ktorý by 

EDA mohla od členského štátu prevziať by bola na úrovni rastu dlhu 

počas pandémie. Pre EÚ ako celok bude ľahšie a lacnejšie vydávať dlhové 

cenné papiere než pre jednotlivé členské štáty. Samozrejme, že je tu vždy 

obava o mutualizáciu dlhov. Autori veria, že pravidlá možno nastaviť tak, 

že k nej nebude dochádzať, najmä tým, že EÚ bude využívať svoje 

donucovacie možnosti voči členským štátom, tak aby investori mali 

istotu riadneho toku príspevkov od členských štátov.  

 

EDA bude fungovať viac ako vláda než finančný fond. Nahradí tiež 

diskutabilnú úlohu ECB pri financovaní dlhu členských štátov.  

 

Spoločný návrh holandskej a španielskej vlády (NL/ES) 

Návrh38 hovorí o špecifických konsolidačných stratégiách pre jednotlivé 

členské štáty a tiež o tom, že treba do úvahy brať investičné úsilie (Green 

Deal, plyn z Ruskej federácie, ďalšie verejné investície). Dokument 

navrhuje, aby vlády členských štátov si samé navrhli strednodobé 

fiškálne plány na posilnenie udržateľnosti verejných financií (tak aby sa 

neohrozil rast ekonomiky). Na úrovni EÚ by sa mali stanoviť isté záruky, 

ktoré by zabezpečili splnenie minimálnych požiadaviek v súlade s cieľmi 

Paktu rastu a stability. Rovnako treba, aby všetky členské štáty mali 

rovnaké podmienky.  

 

MTO by sa mali pretransformovať do jednoduchého výdavkového 

pravidla, ktoré zaistí proticyklickosť a to najmä ak bude spojené s presne 

definovanými únikovými klauzulami. Bude tiež potrebné posilniť 

fiškálny dohľad v členských štátoch cestou nezávislých fiškálnych 

inštitúcií.  

 

 
38 https://www.government.nl/documents/publications/2022/04/04/joint-paper-

eurogroup-es-nl  

https://www.government.nl/documents/publications/2022/04/04/joint-paper-eurogroup-es-nl
https://www.government.nl/documents/publications/2022/04/04/joint-paper-eurogroup-es-nl
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Obe vlády tiež volajú po dokončení projektov Bankovej únie a Únie 

kapitálových trhov (ÚKT). ÚKT je veľmi dôležitá najmä pre 

spolufinancovanie európskej zelenej a digitálnej transformácie.  

 

Martin, Pisani-Ferry a Ragot 

Táto rozsiahla a do detailov idúca práca39 prichádza so zistením, že už 

nežijeme vo svete Maastrichtskej zmluvy, ktorej koncepcia 

predpokladala, že fiškálna politika samotná nie je schopná podnietiť rast 

ekonomiky doma ani inde. Predpokladalo sa tiež, že rozpočtový deficit v 

jednom štáte eurozóny podnieti rast sadzieb pre všetkých. Situácia dnes, 

podľa autorov, je úplne odlišná. Verejný dlh vzrástol enormne, no sadzby 

boli donedávna nízke, pričom menová politika nemala takmer žiaden 

priestor v okolí dolného ohraničenia (0%) a vznikol spoločný európsky 

dlh. To významne zmenilo ekonomické podmienky v eurozóne i v EÚ.  

 

Dlh eurozóny stúpol zo 66% HDP v 2007 na 100% v 2020, no  náklady 

na jeho obsluhu boli 1,6% HDP v roku 2019 (pred 20 rokmi až 5% HDP). 

Dlh je väčší, no náklady sú oveľa nižšie. Autori predpokladali, že úrokové 

sadzby istú dobu ostanú veľmi nízke40. Tiež sa odvolávajú na empiricky 

potvrdený jav, že vlády majú tendenciu svoju primárnu bilanciu znižovať 

pri klesajúcich sadzbách, a naopak zvyšovať pri rastúcich sadzbách. V 

eurozóne rast úrokových platieb o jeden percentuálny bod HDP vedie k 

zlepšeniu primárnej bilancie o pol percentuálneho bodu, a naopak41 

(práca Martina a Savatiera, z roku 2021). Dôležité poznatky z ich práce 

sú aj pozorovanie, že hlavným ukazovateľom je tu pomer dlhu a HDP a 

že pravidlá Paktu rastu a stability nehrajú významnú úlohu, pretože 

rovnaké správanie sa pozorovalo aj pri priblížení sa k 3% deficitu.  

 

Obdobie veľmi nízkych úrokových sadzieb (a falošného pohľadu na 

infláciu a ekonomiku vôbec) prinieslo medzi iným aj iný pohľad na úlohu 

fiškálnej politiky pri stabilizácii ekonomiky. Kým pred 20 rokmi sa 

 
39 https://www.cae-eco.fr/en/pour-une-refonte-du-cadre-budgetaire-europeen  
40 Tento predpoklad je do istej miery správny, pretože vyššie sadzby sa začnú 

prejavovať postupne, ako sa bude revolvovať starý dlh a financovať nový dlh. 
41 https://www.cae-eco.fr/primary-balance-and-debt-dynamics-the-role-of-interest-

payments  

https://www.cae-eco.fr/en/pour-une-refonte-du-cadre-budgetaire-europeen
https://www.cae-eco.fr/primary-balance-and-debt-dynamics-the-role-of-interest-payments
https://www.cae-eco.fr/primary-balance-and-debt-dynamics-the-role-of-interest-payments
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hlavnú stabilizačnú úlohu fiškálnej politiky považovalo, ako píše Taylor, 

využívanie proticyklických automatických stabilizátorov (napr. príspevky 

v nezamestnanosti, daň z príjmu)42 až k pohľadu na fiškálnu politiku ako 

kritický dôležitého doplnku menovej politiky, ktorý sa má dôsledne 

využívať pri danom fiškálnom priestore. Autori tvrdia, že dominancia 

menovej politiky a prevencia neudržateľnej fiškálnej politiky pričom 

stabilizácie sa kladie malá váha, sú v súčasnosti zastarané koncepcie. 

Spoločný európsky dlh tiež zmenil vnímanie úlohy fiškálnej politiky. 

 

Nové pravidlá by mali mať dva ciele. Po prvé zabrániť bankrotu 

členského štátu menovej únie a jeho odchodu z nej. Autori sa 

domnievali, že toto riziko je nižšie než počas finančnej a hospodárskej 

krízy, pretože bankový sektor je silnejší, prefinancovanie štátnych dlhov 

na seba prebrala čiastočne ECB a nízke úrokové sadzby robia dlh 

udržateľným. 

 

Po druhé, pravidlá EMU nebrali ohľad na externalitu dopytu, pretože sa 

predpokladalo, že nadmerný verejný dlh bude penalizovať ostatné 

členské štáty vyššími sadzbami. Tento predpoklad sa však nepreukázal. 

Preto sa inde v literatúre (viď ďalšiu podkapitolu) navrhuje, aby sa 

pozornosť sústredila na prvý cieľ, insolventnosť. To by však mohlo 

kontraproduktívne.  

 

Autori navrhujú, aby v centre pozornosti stála analýza udržateľnosti 

naakumulovaného dlhu, pričom by sa opustili doterajšie numerické 

kritéria na dlh a deficit. Jednotné numerické dlhové kritérium podľa 

nich je už nerealistické a nemá nijaký teoretický podklad. Argumentujú 

tiež, že snahy znižovať dlh smerom 60% hranici sa de facto opustili.  

 

Autori preto považujú za optimálny špecifický cieľ pre dlh každého 

členského štátu, ktorý by vychádzal z analýzy jeho udržateľnosti, pričom 

by sa brali do úvahy fiškálna politika (maximálny primárny prebytok), 

miera rastu a reálne úrokové miery (rozdiel r - g) a ich riziká. Štáty by si 

 
42 

https://web.stanford.edu/~johntayl/Onlinepaperscombinedbyyear/2000/Reassessi

ng_Discretionary_Fiscal_Policy.pdf  

https://web.stanford.edu/~johntayl/Onlinepaperscombinedbyyear/2000/Reassessing_Discretionary_Fiscal_Policy.pdf
https://web.stanford.edu/~johntayl/Onlinepaperscombinedbyyear/2000/Reassessing_Discretionary_Fiscal_Policy.pdf
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takto stanovili strednodobý cieľ pre dlh, pričom jeho hodnovernosť by 

overili nezávislá fiškálna inštitúcia a orgány EÚ. Tento cieľ by slúžil ako 

kotva pre strednodobé programové rozpočtovanie. Rast primárnych 

výdavkov43 by mal byť v súlade s päťročným dlhovým cieľom.  

 

Kritérium pre deficit nie je tak problematické, pretože síce primárne 

deficity v minulosti rástli no nepresiahli 3% hranicu. Autori tiež varujú, 

že táto hranica môže obmedzovať fiškálnu politiku v čase keď má 

podporovať rast ekonomiky.  

 

Navrhuje sa prijať nominálne výdavkové stropy na päťročné obdobie, 

ktoré by boli záväzné pre ročné rozpočty, pričom by bol priestor na plné 

využitie automatických stabilizátorov. Čo sa týka verejných investícií a 

ich efektívnosti a udržateľnosti, autori navrhujú, aby ich posudzovali 

nezávislé fiškálne inštitúcie členských štátov a EFB.  

 

Je jasné, že vývoj výdavkov sa odkloní od plánovanej viacročnej 

trajektórie. Mal by vzniknúť tzv. vyrovnávací účet (adjustment account), 

na ktorý by sa ukladali prebytky pri nižších výdavkoch, a z ktorý by 

debetoval pri výdavkoch vyšších. Ten by mal zároveň nejaký strop pre 

deficit. 

 

Autori tiež podporujú vznik trvalého európskeho fiškálneho nástroja, 

ktorého základ vidia Nástroji pre obnovu a odolnosť (Recovery and 

Resilience Facility). Tento trvalý nástroj by bol k dispozícii pri 

výnimočných situáciách na financovanie spoločných prioritných iniciatív 

alebo na zmiernenie vážnych ekonomických rozdielov medzi členskými 

štátmi.  

 

Inštitucionálne by EFB mal vytvoriť metodológiu na stanovenie fiškálnej 

udržateľnosti členských štátov a fiškálne inštitúcie členských štátov by 

túto metodológiu použili pri danom členskom štáte na určenie dlhového 

cieľa. Navrhujú tiež, aby zánik únikovej klauzuly bol podmienený 

dohodou o novom fiškálnom rámci v EÚ. 

 
43 očistený o výdavky automatického stabilizátoru a účelový rast daní 
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Blanchard, Leandro a Zettelmayer 

Práca Blancharda a kol.44 je pravdepodobne najviac diskutovaným 

príspevkom v debate o zmene európskych fiškálnych pravidiel. Zrejme 

ako prví prišli s myšlienkou úplne opustiť maastrichtské numerické 

kritéria a nahradiť ich pružnejšími pravidlami (štandardami) 

vychádzajúcimi napríklad zo stochastickej analýzy vývoja dlhu v 

budúcnosti, ktorá by zahŕňala neistoty ohľadne budúceho vývoja a 

požadovala, aby štáty dosiahli udržateľnosť dlhu len s istou 

pravdepodobnosťou, napr. 97%. Štandardy sú viac kvalitatívne než 

kvantitatívne a posudzovanie či je dlh udržateľný alebo nie, závisí od 

celého radu neistých ekonomických a politických faktorov. Numerické 

pravidlá takéto neistoty nedokážu predvídať ex ante. Preto podľa autorov 

sú odsúdené na neúspech, pretože obmedzujú fiškálnu politiku buď málo 

alebo príliš. 

 

Autori tiež dôvodia článkom 126 (1) Maastrichtskej zmluvy, ktorá 

zakotvuje fiškálne pravidlá: “Členské štáty sa vyhýbajú nadmernému 

štátnemu deficitu.” Namiesto numerickej definície, čo je to nadmerný 

deficit, bude existovať stochastická analýza dlhu daného členského štátu, 

ktorá povie, či daný štát má uskutočniť fiškálnu konsolidáciu takou 

rýchlosťou, aby  náklady konsolidácie a riziko oneskorenia boli vyvážené. 

 

Vychádza sa zo základnej rovnice pre dynamiku dlhu: 

 

bt - bt-1 = [(r-g)/(1 + g)] * bt-1 - s, 

 
kde bt, bt-1 predstavuje podiel dlhu k HDP v časoch t a t-1; r je úročenie 

dlhu štátu, g je miera rastu HDP (r a g môžu byť buď obe nominálne 

alebo reálne); s je podiel primárnej bilancie k HDP. Veličiny r a g nemá 

vláda pod kontrolou. Záleží teda na doterajšom dlhu a primárnej bilancii. 

Ďalšími úvahami sa dá prísť k záveru, že pre daný maximálny prebytok 

bilancie s a pri danej (fixnej) úrovni r a g45 , možno nájsť maximálnu 

 
44 https://www.piie.com/sites/default/files/documents/wp21-1.pdf  
45 Čo je evidentne len myšlienkový konštrukt 

https://www.piie.com/sites/default/files/documents/wp21-1.pdf
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úroveň udržateľného dlhu. Maximálny fiškálny prebytok je preto veľmi 

individuálna a ťažko merateľná veličina.  

 

Aká je však maximálna úroveň primárneho prebytku, ktorú štát môže 

dosiahnuť ? To je veľmi ťažká otázka a odpoveď závisí od mnohých 

faktorov, napríklad či existuje priestor na úspory, či zvyšovanie daní, či je 

vláda jednofarebná alebo koaličná, či sú v behu reformy a pod.  

 

Autori ďalej analyzovali situáciu keď rozdiel r - g je menší než nula. To je 

situácia v EÚ od roku 2010. V takom prípade je každý dlh udržateľný pri 

akejkoľvek primárnej bilancii. Udržateľnosť prestávať byť problém. Táto 

predstava má dva limity, kvôli vytláčaniu kapitálu:  

1. dlh pôsobí na úrokové miery, hoci v EÚ sa investori viac pozerajú na 

celkové zadlženie Únie, než na jednotlivé členské štáty; 

2. Nerovnomerný rast ponuky štátnych dlhopisov v rámci Únie, pričom 

dlhopisy jednotlivých členských štátov nie sú dokonale zameniteľné 

(kvôli likvidite a rizikovej prirážke).  

 

V niektorých prípadoch pri rýchlom raste dlhu sa môže stať, že napriek 

nízkym sadzbám, sa u niektorého členského štátu môže zmeniť 

znamienko rozdielu r - g z negatívneho na kladné. Okrem rizika 

úrokovej miery, je tu ešte riziko neočakávaných ekonomických šokov ako 

bola pandémia, resp. že investori sa začnú domnievať, že dlh je už príliš 

vysoký. Z tohto dôvodu autori hovoria, že takmer žiaden dlh nie je úplne 

bezpečný. Autori ďalej tvrdia, že môžu existovať aj dva rôzne rovnovážne 

stavy, pričom pri jednom z nich investori už začnú požadovať vyššie 

sadzby (udržateľnosť sa zhoršuje) a pri druhom sa uspokoja s nižšími 

sadzbami. Ak však centrálna banka je ochotná nakupovať tieto dlhopisy 

pri nižších sadzbách je to signál pre investorov, že nízke sadzby sú stále v 

poriadku.  

 

Ak sa vezme do úvahy aj aktívna fiškálna politika, tak sa situácia ešte 

viac skomplikuje. Autori veria a tvrdia, že rovnako aj väčšina ekonómov, 

že fiškálna politika má slúžiť ako nástroj na odvrátenie alebo oslabenie 

vonkajších nepriaznivých šokov cestou vyšších výdavkov. Sú 

presvedčení, že vláda má chrániť domácnosti a podniky a podporiť dopyt 
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aj cestou akceptovania podstatne vyššieho dlhu. To však prináša so 

sebou isté riziká, poznamenávajú. Pri takomto spôsobe riešenia kríz je 

nutné aj hľadieť na dopytové externality, čo znamená, podpora dopytu 

jedným štátom má efekt aj na iné štáty (napr. cestou vyšších dovozov). 

Pre EÚ to znamená urobiť tento fiškálny krok simultánne alebo využiť 

nejaký spoločný fond.  

 

Autori na základe týchto úvah navrhujú zameniť numerické pravidlá za 

štandardy: 

 

Všeobecné zásady 

• Členské štáty zaistia, že ich verejný dlh bude udržateľný s vysokou 

pravdepodobnosťou. 

• Ak sú pochybnosti o udržateľnosti verejného dlhu s vysokou 

pravdepodobnosťou, štáty znížia svoj primárny deficit takým tempom, 

ktoré uvedie do rovnováhy riziká pre udržateľnosť a krátkodobé riziko 

pre výkon ekonomiky.  

 

Ako sa zistí, či sa štandardy dodržiavajú ? 

• Kritéria na posúdenie udržateľnosti dlhu s vysokou 

pravdepodobnosťou (probabilistická metodika EK a EFB) 

• Kritéria na posúdenie rizík udržateľnosti 

• Kritéria na posúdenie rizík pre výkon ekonomiky (ekonomický cyklus, 

stav trhov apod.) 

• Procedúra na určenie zodpovednosti pre prvotné zistenie či sa 

štandardy dodržiavajú 

 

Metodiky 

• Stochastická analýza udržateľnosti dlhu 

• Metodiky na stanovenie ekonomického cyklu a toho či ECB je 

obmedzená vo svojej menovej politike (nulová hranica). 

 

Dôležité je, ako sa tieto štandardy budú vynucovať. Blanchard a kol. 

navrhujú väčšiu úlohu Európskeho súdneho dvora (European Court of 

Justice, ECJ) a národných fiškálnych autorít, resp. Komisie. Komisia by 
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mala mať napríklad právo pozastaviť rozpočet členského štátu, pokiaľ by 

nebol v súlade so názorom fiškálnych autorít.  

 

Inštitút Amundi (Blanqué a Perrier) 

Tento dokument46 sa pozerá na problematiku európskych fiškálnych 

pravidiel z uhla pohľadu investorov, teda tých, čo na seba preberajú 

riziká zlyhania jednotlivých členských štátov. Autori ponúkajú praktické 

riešenia zmeny európskych fiškálnych pravidiel, tak aby boli prijateľné aj 

pre trhy.  

 

Situácia v EÚ a správanie ECB viedli k špecifickému správaniu 

investorov. Veľmi rýchlo si vyhodnotili, že riziko vystúpenia 

ktoréhokoľvek štátu z eurozóny je veľmi nízke, a tak sa sústredili na 

získavanie prémie na základe odchýlok relatívneho ocenenia jednotlivých 

dlhopisov, t.j. rozdielov medzi cenami dlhopismi daného štátu a 

Bundami47. To viedlo k vzniku rozvrstvenia štátov do kategórii: jadro a 

periféria, resp. semi-jadro (Francúzsko).  

 

Rast inflácie a pochybnosti o ekonomickom raste v nasledujúcich rokoch 

nútia investorov prehodnotiť svoje prístupy. Autori skonštatovali, že 

obdobie cenovej a finančnej stability ako aj konvergencie členských 

štátov sa skončilo. Politika ECB, ktorá bola zameraná proti fragmentácii 

trhov, sa v minulom období ukázala ako účinná a pomohla aj posilniť 

euro. ECB teraz stojí pred dilemou, či má tlmiť infláciu stoj čo stoj, alebo 

zvoliť skôr benevolentný prístup a nechať infláciu rásť. Autori však veria, 

že stále existuje značný fiškálny priestor, no jeho cena už podstatne 

vyššia.   

 

Pakt stability a rastu je minulosť, aj preto, že vlády si vždy našli cestu ako 

z jeho pravidiel uniknúť. Preto sa navrhuje prijať nové pravidlá: 

 

1. Numerické pravidlá, ktoré tvoria prílohu k Maastrichtskej 

zmluve by sa nemali meniť, no mali by sa stať dlhodobým 

 
46 https://research-center.amundi.com/article/towards-new-fiscal-rules-europe  
47 Nemecké dlhopisy 

https://research-center.amundi.com/article/towards-new-fiscal-rules-europe


 48 / 84 

cieľom, nie aktuálnymi požadovanými cieľmi. Na druhej strane 

ďalšie pravidlá sa budú modifikovať ľahšie. 

 

2. Dôraz by sa mal klásť na výdavkové pravidlo, tak aby verejné 

výdavky nerástli rýchlejšie, resp. rástli pomalšie (ak treba 

konsolidáciu) než potenciálny rast. Potencionálny rast je 

nepozorovateľná veličina, no dá sa ľahšie nájsť všeobecná zhoda na 

jeho štandardizovanom výpočte než u štrukturálneho deficitu. 

Výdavkové pravidlo by nebolo len čistým štandardom v zmysle 

Blancharda.  

 

3. Toto výdavkové pravidlo by sa využívalo v kombinácii so špecifickou 

pre daný členský štát stochastickou analýzou udržateľnosti dlhu, 

ktorá by určila strednodobú optimálnu úroveň dlhu pre daný členský 

štát (Blanchard). Ak by bolo potrebné zahŕňala by nutnú trajektóriu 

konsolidácie. Za podmienok úrovne dlhu udržateľnej s vysokou 

pravdepodobnosťou by rast výdavkov (mínus automatické 

stabilizátory a účelové zmeny daní) kopíroval rast potenciálneho 

HDP.  

 

4. Isté investície do verejných statkov by sa mali dostať mimo 

výdavkové pravidlo (uvádzajú sa napríklad výdavky do tzv. zelených 

technológií). Autori však otvorene upozorňujú na možný morálny 

hazard pri takýchto výnimkách. Upozorňujú na rôzne problematické 

aspekty verejných investícií, ktoré nie sú finančného charakteru 

(skryté motivácie, záujmové skupiny apod.). Uvádzajú, že verejné 

investície nie sú všeliekom na zvýšenie produktivity, dosahovanie 

spoločenskej rovnosti atď.). Na druhej strane existujú príklady 

dobrej praxe na sledovanie takýchto verejných investícií48. 

 

5. Vymáhanie týchto nových štandardov a pravidiel bude vyžadovať 

posilnenie úlohy nezávislých fiškálnych inštitúcií, ktoré by 

dohliadala EÚ. Návrh, aby Európsky súdny dvor mal kompetenciu 

 
48 https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-

allegati/Reform_SGP.pdf - časť E 

https://www.govern/
http://eo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/Reform_SGP.pdf
http://eo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/Reform_SGP.pdf
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riešiť porušenia štandardov a pravidiel, sa však považuje za 

nevhodný. 

6. Navrhuje sa, aby tie štáty, ktoré sú v súlade so štandardami a 

pravidlami mali zjednodušený prístup k rôznym európskym zdrojom 

a princíp dvoch typov dlhu (do 60% HDP senior a nad 60% junior). 

 

7. Mali by sa zostaviť pravidlá bankrotu členského štátu, aby sa 

uľavilo menovej politike.  

 

8. Procesy fiškálneho a makroekonomického dohľadu by sa mali 

priblížiť, pretože neexistujú oddelene.  

 

Štúdia výskumu Banco di Italia 

Podobne ako už uvedené práce, autori štúdie opisujú nedostatky 

súčasného usporiadania fiškálnych pravidiel v EÚ49. Autori vidia jeden z 

hlavných problémov v tom, že zisťovanie súladu členského štátu s 

pravidlami sa využívajú nemerateľné veličiny ako štrukturálna bilancia. 

Autori navrhujú, podobne ako aj ďalší odborníci, zavedenie 

strednodobého cieľa pre dlh a viacročný profil celkového deficitu, ktorý 

bude konzistentný so strednodobým cieľom pre dlh. Toto usporiadanie 

by doplnila spoločná fiškálna kapacita, ktorá by kompenzovala stratu 

možností uskutočňovať účelové kroky (discretionary measures) na 

úrovni členských štátov a zabránila by vzniku negatívnych efektov 

(spillover effects) medzi jednotlivými štátmi50. Táto kapacita by sa 

aktivovala len v prípadoch špecifikovaných ex-ante alebo na 

uskutočňovanie významných spoločných projektov (napr. v energetike). 

 

Konkrétne, členský štát a Komisia sa dohodnú na strednodobom cieli pre 

podiel dlhu na HDP. Z toho vyplynú na základe projekcie 

makroekonomických a fiškálnych veličín (odsúhlasených EFB a 

národnými fiškálnymi autoritami) viacročná ex-ante trajektória pre 

celkový deficit. Výsledky sa potom, ex-post, vyhodnotili. Pokiaľ by boli 

 
49 https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2022-0691/QEF_691_22.pdf  
50 Takým typickým príkladom je terajšia snaha Nemecka o podporu podnikov a 

domácností sumou 190 mld. €. Ak by Slovensko malo urobiť podobný krok bolo by to 

12% HDP ! Krok by jednoznačne zvýhodnil nemecké firmy na jednotnom trhu.  

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2022-0691/QEF_691_22.pdf
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odchýlky kvôli neočakávanému makroekonomickému vývoju, tak 

negatívny vývoj by nepodliehal korekcii, no pozitívny vývoj by 

neznamenal žiadnu možnosť rozpustiť prebytok dodatočnými 

opatreniami. Ak by boli odchýlky kvôli iným dôvodom, tak pri 

negatívnom vývoji by bolo nutné odstrániť počas sledovaného obdobia. 

Pri pozitívnej odchýlke by bolo možné financovať dodatočné výdavkové 

opatrenia.  

 

Anderson a Darvas 

Autori sú silnými podporovateľmi verejných investícii a pravidla, aby sa 

čisté verejné investície v zlých časoch nezapočítavali do výdavkov, aby sa 

vytvoril dodatočný fiškálny priestor51. Pri zotavovaní ekonomiky sa táto 

výnimka postupne eliminovala. Pravidlo by bolo, na rozdiel do návrhu 

Spolkovej banky asymetrické, t.j. pri negatívnych čistých verejných 

investíciách sa fiškálny cieľ nesprísni.  

 

Výnimka by sa aktivovala pri znížení celkového produktu. Autori 

navrhujú aj kotvu, ktorou by podiel dlhu na HDP v päť- alebo 

sedemročnom horizonte. Operačným cieľom by boli viacročné výdavkové 

stropy, upravené o účelové výdavky na nezamestnanosť, úrokové 

výdavky a účelové zmeny daní.  

 

Autori tiež podrobne vysvetľujú prečo je štrukturálna bilancia ako kotva 

nevhodná. Dôvodia argumentami o procyklickosti jej odhadov (ktoré sú 

dôležité pri plánovaní deficitu rozpočtu) a poukazujú na riziká v období 

rastu i poklesu ekonomiky. Svoje argumenty dokladujú na údajov o 

revízii odhadov rastu HDP, produkčnej medzery a štrukturálnej bilancie 

v 16 členských štátoch za rok 2018. Odhady produkčnej medzery boli 

podhodnotené a štrukturálnej bilancii nadhodnotené. Revízia je teda 

procyklická (v smere ekonomického cyklu).  

 

Autori sa tiež podrobne venovali pravidlu o vylúčení verejných 

kapitálových výdavkov počas zlých časov (asymetrické pravidlo). Takéto 

 
51 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/645733/IPOL_STU(

2020)645733_EN.pdf  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/645733/IPOL_STU(2020)645733_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/645733/IPOL_STU(2020)645733_EN.pdf
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pravidlo sa nachádza už v súčasne platných pravidlách vo forme tzv. 

investičnej doložke. Autori konštatujú, že v pred krízovom období úroveň 

čistých verejných investícii v EÚ bola nízka (cca 0,75% HDP v roku 

2019), nižšia než v Spojenom kráľovstve (0,9% HDP) a v Spojených 

štátoch (1,05% HDP). Tvrdia, že verejné investície sa stali obeťou 

fiškálnej konsolidácie po roku 2010 a že trpeli najmä štáty s vysokým 

verejným dlhom. Nie je však možné určiť, čo bolo príčinou nízkych 

verejných investícii - či pravidlá alebo tlak trhu.  

 

Autori uvádzajú, že medzi pozitíva pravidla, ktoré umožňuje odrátať čisté 

verejné investície od výdavkov patrí medzigeneračná solidarita, 

umožnenie sociálne žiadúcich investícii (ktovie aké by to mali byť - 

pozn. autora), investície prinášajú dodatočný rast. Ďalším argumentom 

je, že v podnikovom účtovníctve sa investície rozkladajú na viac rokov, 

kým vo verejnom sektore to neplatí. Autori uvádzajú negatívne stránky 

takého kroku - jednak hrozia dlhodobo vysoký dlh a deficity, ťažko určiť, 

ktoré sú tie správne investície na špeciálny spôsob zaobchádzanie, kriví 

sa tým trh a samozrejme budú sa hľadať cesty ako skryť pod investície 

bežné výdavky. Hoci verejné investície nemožno odpisovať tak ako sa to 

deje pri investíciách v podnikoch, ich efektívnosť obvykle preverujú 

podobnou metodikou ako v podnikovom sektore odborné útvary vo 

verejných inštitúciách, ako je Útvar hodnoty za peniaze na Ministerstve 

financií SR. Tie sú schopné stanoviť za aký čas sa daná investícia splatí 

a na základe ich hodnotenia sa obvykle určí či sa daná investícia 

zrealizuje.  

 

Tieto negatívne stránky nezarátavania čistých verejných investícii do 

výdavkov sa majú do istej miery odstrániť tak, že sa to bude týkať len 

investícii už zahrnutých v rozpočte EÚ ako podporujúcich rast a 

celoeurópskeho významu. Ide napr. o digitálnu infraštruktúru alebo 

zelené investície. Navyše, toto pravidlo má monitorovať nezávislá 

fiškálna inštitúcia (nezávislosť verejných inštitúcii je vždy otázna - pozn. 

autora), ktorá zhodnotí klasifikáciu rast podporujúcich investícii vládou.   
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Autori tiež navrhujú, aby sa finančné sankcie nahradili inými nástrojmi 

ako je dohľad, pozitívne motivácie, disciplínou vynútenou trhmi a 

rastúcimi politickými nákladmi nesúladu s pravidlami. 

 

Na súlad členských štátov s pravidlami by mali dohliadať posilnené 

fiškálne inštitúcie na čele s Európskou fiškálnou radou (EFC).  

 

Pohľad Boitaniho a Tamboriniho 

Podľa Boitaniho a Tamboriniho na základe skúseností z finančnej a 

menovej krízy rokov 2008 a 2009, ako aj z pandémie musí Európska 

menová únia (EMÚ) riešiť trilému. Znamená to, že v prípade 

systémových šokov je možné zachovať len dva z troch pilierov EMÚ: 

integrita EMÚ; menová ortodoxia (priorita cenovej stability a zákaz 

monetizácie verejného dlhu) a fiškálna ortodoxia (národná fiškálna 

suverenita podliehajúca len obmedzeniam na deficit a dlh popri 

disciplinujúcom vplyve dlhových trhov).  

 

Autori ďalej uvažujú, že ak má sa zachovať integrita EMÚ aj časoch kríz, 

tak sa nedá pokračovať vo fiškálnej alebo menovej ortodoxii. Pri riešení 

následkov krízy rokov 2008 až 2010 sa v mene zachovania jednoty EMÚ 

opustil princíp menovej ortodoxie. Princíp fiškálnej ortodoxie sa však 

ešte zachoval a členské štáty uskutočňovali finančnú konsolidáciu. Autori 

tento postoj kritizujú, údajne znížil dôveru v EMÚ a posilnil odstredivé 

tendencie v EÚ.  

 

Pandemická kríza priniesla ďalšie uvoľnenie menovej politiky, no to už 

nestačilo a Únia sa rozhodla dočasne zrušiť fiškálne pravidlá, čiže 

opustila aj fiškálnu ortodoxiu. Navyše, vlády sa rozhodli spoločný 

fiškálny nástroj NGEU, ktorý sa bol prelomovým pri rušení fiškálnej 

ortodoxie, pretože prvýkrát sa vydali dlhopisy EÚ.  

 

Autori tvrdia, že ak je integrita EMÚ primárnym (politickým) cieľom, 

fiškálne pravidlá sa musia zmeniť takým spôsobom, že sa doplnia o 

opatrenia, ktoré budú chrániť integritu EMÚ aj v čase v systémových 

šokov, čo v praxi znamená vytvorenie spoločného fiškálneho nástroja, 

ktorým je v súčasnosti NGEU.   
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Odporúčania a argumenty k návrhom na zmenu 
európskych fiškálnych pravidiel 
 

Všetky práce sa zhodujú v tom, že systém fiškálnych pravidiel, 

ktorý sa budoval od 90. rokov minulého storočia ako gotická katedrála 

(Blanchard a kol. [44]), sa po tridsiatich rokoch prežil a navyše jeho 

najdôležitejší cieľ, ktorým bolo zabrániť nadmernému zadlžovaniu sa 

členských štátov, sa nepodarilo dosiahnuť. Politické hľadisko a 

snaha o jednotu EMÚ vždy prevážili potrebu menovej i fiškálnej 

disciplíny52.  

 

Ilustratívny priebeh zadlžovania vybraných členských štátov je v tabuľke 

v Prílohe 3. Z nej vyplýva, že v priebehu dvadsiatich rokov sa dlh 

členských štátov zvýšil o 7,36 bilióna EUR (priemerne ročne o 360 

miliárd EUR, teda o viac než 800 EUR na občana ročne) napriek 

prevažujúcim dobrým časom. Časť členských štátov sa zadlžovalo 

aj v dobrých časoch, nevytvárali sa nijaké rezervy na horšie časy. 

Žiadne ďalšie opatrenia EÚ, ktoré sa prijímali, žiadne fiškálne rady ani 

varovania odborníkov neodradili vlády od zvyšovania deficitu. Za hlavný 

dôvod považujeme možnosť menej zodpovednej fiškálnej politiky v 

eurozóne, kde chybné kroky vlád nie sú okamžite korigované 

trhmi. Štáty s vlastnou menou pristupujú s rastu zadlžovania podstatne 

opatrnejšie (Dánsko, Švédsko, ČR, viď tabuľka Príloha 3).  

 

Ani ďalšie dva ciele sa vo všeobecnosti nepodarilo dosiahnuť - 

proticyklická makroekonomická stabilizácia ani ochrana kvality 

verejných financií. Problémom súčasných pravidiel je ich nadmerná 

komplexnosť, neprehľadnosť, množstvo výnimiek a únikových klauzúl. 

Jednou z ich najväčších slabín je ukotvenie štrukturálnej bilancie ako 

hlavného indikátoru. Je jasné, že štrukturálnu bilanciu, ktorá v sebe 

zahŕňa vplyv ekonomického cyklu a jednorazových výdavkov, nemožno 

priamo zmerať a musíme sa spoliehať na modelové výpočty. Samozrejme 

ako teoretický koncept je štrukturálna bilancia krásna vec, no v praxi a 

na rozhodovanie je veľmi nepraktická. Výpočet produktovej medzery 

 
52 https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-and-fiscal-governance/stability-

and-growth-pact/history-stability-and-growth-pact_en  

https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-and-fiscal-governance/stability-and-growth-pact/history-stability-and-growth-pact_en
https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-and-fiscal-governance/stability-and-growth-pact/history-stability-and-growth-pact_en
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zahŕňa v sebe množstvo predpokladov a zjednodušení, takže môže viesť k 

nesprávnym výsledkom a ako sa ukázalo (pozri vyššie Anderson a Darvas 

[51]), modely zvyknú produkčnú medzeru podhodnotiť. Na druhej strane 

štúdia Deutsche Bundesbank ju navrhuje ponechať ako kotvu, kvôli jej 

proticyklickosti. Tá je však sporná, ako ukazujú niektoré ďalšie práce.  

 

Pritom v existujúcej štruktúre fiškálnych pravidiel je už viac 

než desať rokov aj výdavkové pravidlo. Publikácie citované vyššie 

sa zhodujú v tom, že rozumne postavené výdavkové kritérium môže 

slúžiť ako operačný ročný alebo viacročný nástroj namiesto štrukturálnej 

bilancie.  

 

Možno však súhlasiť so závermi prác, ktoré sa viac-menej zhodujú, že 

súčasný systém európskych fiškálnych pravidiel: 

• Nie je účinný , pretože neplní svoje ciele 

• Je komplikovaný, netransparentný, má množstvo výnimiek  

• Jeho hlavný operačný nástroj, štrukturálna bilancia má mnoho 

nedostatkov 

• Potrebuje zásadné zmeny53 

 

Nová kotva 

Veľká väčšina prác sa zhoduje na tom, že primárnym cieľom fiškálnych 

pravidiel musí byť udržateľnosť verejného dlhu. Ak tento koncept 

akceptujeme, najdôležitejšou otázkou sa stane ako sa je možné zistiť, či 

daná úroveň dlhu je udržateľná alebo nie. V súčasných pravidlách je to 

arbitrárne stanovená úroveň 60% HDP, ktorá vychádzala z priemernej 

úrovne dlhu v Únii koncom 90. rokov minulého storočia. Takýto prístup 

 
53 Je však otázne, či koncept koncentrácie menovej politiky na EÚ a distribuované 

fiškálne politiky na úrovni členských štátov, má nádej na dlhodobú úspešnosť. Pokiaľ 

však členské štáty vedia, že nakoniec istá forma pomoci od EÚ príde, žiadna fiškálna 

disciplína nebude existovať. Jedine pokiaľ by bola menová politika založená na 

zlatom (zlato-strieborno) štandarde ako napríklad v Rakúsku-Uhorsku, možno áno. 

Pri fiat menách vždy nakoniec politické snahy potlačia menovú ortodoxiu a centrálna 

banka začne financovať verejný dlh. Takže nakoniec sa poruší fiškálna i menová 

ortodoxia v mene záchrany jednoty. 
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má dnes veľa kritikov a možno s nimi súhlasiť, že nie je optimálny. 

Rovnaká úroveň udržateľného dlhu vo veľmi odlišných 

členských štátoch nie je možná. 

 

V súčasnosti sa navrhuje stanovenie individuálnej úrovne udržateľného 

dlhu pre každý členský štát, pričom by sa vychádzalo zo súčasného stavu 

a projekcii dynamiky vývoja makroekonomického a fiškálneho vývoja v 

budúcnosti. Zjednodušené modely pre základný scenár vývoja  sa 

pozerajú na rozdiel r - g, ako aj na veličiny, ktoré charakterizujú 

politickú ochotu znášať bremeno platieb úrokov z dlhu a dlhodobú 

schopnosť daného štátu udržiavať primárny prebytok na danej úrovni. 

Na ich základe neho usudzujú na základný scenár vývoja dlhu. Európska 

komisia berie do úvahy aj starnutie populácie ako ďalšiu premennú vo 

výpočte. 

 

Niektorí autori sa spoliehajú na stochastické metódy zhodnotenia 

udržateľnosti dlhu, ktoré ju stanovia len s istou pravdepodobnosťou. Pri 

nich sa ráta, že s tým, že deterministické trajektórie sa de facto hýbu v 

istom intervale. Tieto intervaly sa dajú spočítať na základe analýzy 

historických údajov a ich volatility. Tak sa dostanú tzv. vejárové grafy, 

ktoré poskytnú hodnoty intervalov, kde sa daná veličina bude nachádzať 

s istou pravdepodobnosťou. Je však úplne nevyhnutné opustiť 

zjednodušený model spoliehania sa na rozdiel r - g, ktorý v minulosti 

viedol spolu s úvahou o ústretovom prístupe ECB (Draghi) k 

mylnému názoru, že snáď strop zadlžovania štátu ani 

neexistuje.  

 

Dôležitou otázkou je však, či a ako kvalitne takýto model zahrnie v sebe 

možnosť existencie tzv. fat tail events54. Keďže takéto udalosti sú 

 
54 Normálne Gaussovo rozdelenie, hovorí, že udalosti na koncoch krivky sú málo 

pravdepodobné a nemajú významný dopad. V realite však zriedkavé udalosti na 

koncoch štatistického rozdelenia často majú najväčšie dôsledky. Tieto udalosti zo 

svoje povahy sa nedajú predpovedať. Typickým príkladom je pandemická kríza a 

reakcie vlád na ňu. Viď prácu Nassima Taleba: 

https://www.amazon.co.uk/dp/081297381X/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&lin

 

https://www.amazon.co.uk/dp/081297381X/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&linkCode=gs2&linkId=c5f8e7ff20349fdc3eb488bbe19f5c7a&creativeASIN=081297381X&tag=farstrblo-21&creative=9325
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nepredikovateľné a pritom nesú tie najzávažnejšie dôsledky, dá sa 

predpokladať, že akékoľvek modely ich nebudú zahŕňať. Inými slovami 

to znamená, že pri takom modelovaní potichu dúfame, že k udalostiam 

ako pandemická kríza nedôjde. Skutočne odolný systém je taký, kde 

verejný dlh nezačne rásť do neudržateľných úrovní aj po takýchto 

zásadných, no neočakávaných udalostiach. Preto sa domnievame, že 

individuálne výpočty udržateľnosti pre jednotlivé členské štáty sú 

správnym krokom vpred, podobne aj koncepcia stochastického 

modelovania, no sme presvedčení, že takýto prístup by si vyžadoval ako 

ďalšiu časť stresovú analýzu s udalosťou s veľmi významným dopadom a 

trvaním niekoľko rokov. Preto návrhy zvyšovať referenčný strop dlhu a 

argumenty o negatívnom rozdiele r - g ako aj o ústretovej politike ECB, 

ako uvádza ESM [31] sú krajne nezodpovedné a neprijateľné. 

 

Obdobie, na ktoré by sa počítala udržateľnosť dlhu, by malo byť troj- až 

päťročné, pretože makroekonomické, demografické i fiškálne 

predpovede na obdobie dlhšie než päť rokov nie sú hodnoverné. EFB 

používa obdobie desiatich až pätnástich rokoch, EK ráta s nekonečným 

horizontom pri výpočte veličiny S255. Napríklad tiež predpokladá, že 

rozdiel (r - g) sa dostane do kladných hodnôt až v dlhodobom 

horizonte56. 

 

Znižovanie dlhu o jednu dvadsatinu (ako je to v súčasných pravidlách) je 

procyklické, preto sa väčšina odborníkov zhoduje na jeho odstránenie či 

modifikáciu, resp. úplne nahradenie prostredníctvom iného 

operatívneho nástroja.  

 

 

kCode=gs2&linkId=c5f8e7ff20349fdc3eb488bbe19f5c7a&creativeASIN=081297381

X&tag=farstrblo-21&creative=9325  
55 S2 je indikátor, ktorý meria fiškálne úsilie potrebné na stabilizáciu dlhu v 

nekonečnom horizonte 
56 https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/fiscal-sustainability-report-

2021_en  

https://www.amazon.co.uk/dp/081297381X/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&linkCode=gs2&linkId=c5f8e7ff20349fdc3eb488bbe19f5c7a&creativeASIN=081297381X&tag=farstrblo-21&creative=9325
https://www.amazon.co.uk/dp/081297381X/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&linkCode=gs2&linkId=c5f8e7ff20349fdc3eb488bbe19f5c7a&creativeASIN=081297381X&tag=farstrblo-21&creative=9325
https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/fiscal-sustainability-report-2021_en
https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/fiscal-sustainability-report-2021_en
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Numerické pravidlá alebo štandardy57 ? 

Doterajšie kotvy (hranice 60% HDP pre dlh a 3% pre deficit) v nejakej 

forme určite zostanú, pretože sú zapísané v Maastrichtskej zmluve, ktorá 

sa pravdepodobne nebude meniť. Tieto veličiny sú tiež procyklické a ich 

interpretácia bude ako dlhodobý cieľ, ku ktorému sa členské štáty majú 

približovať.  

 

Silnejú tiež hlasy, aby sa súbor numerických pravidiel zmenil na 

štandardy výkonu fiškálnej politiky, ktoré by vychádzali zo znenia 

Zmluvy. Podľa nášho názoru posudzovanie súladu fiškálnej politiky s 

danými štandardami vytvorí ešte viac priestoru pre voľnú interpretáciu a 

svojvoľné zaobchádzanie s pravidlami. Toto riziko podľa nás hrozí aj v 

prípade, ak by hodnotenia robili nezávislé fiškálne inštitúcie, pretože aj 

tie sú vytvárané v politickom prostredí a ich členovia nie sú úplne 

oddelení od politiky58. Preto sa domnievame, že numerické pravidlá, 

napríklad strednodobý cieľ pre podiel dlhu na HDP by mali ostať (aj keď 

rôzne pre rôzne členské štáty), rovnako ako tvrdé rozpočtové stropy na 

daný rok. Štrukturálna bilancia, ktorá je v súčasnosti hlavným cieľom by 

sa mala zachovať len ako nástroj pri výpočte strednodobého cieľa (berúc 

do úvahy maximálny štrukturálny rozpočtový prebytok je daný členský 

štát schopný dlhodobo vytvárať).  

 

Operatívny nástroj 

Všetky práce sa zhodujú, že operatívnym nástrojom sa majú stať 

výdavkové stropy, ktoré sú menej cyklické ako príjmy (obvykle za 

nimi zaostávajú a prispôsobujú sa cyklu pomalšie a s menšou 

 
57 Pre občanov vždy platia numerické pravidlá, a nie štandardy, pričom dokonca pre 

všetkých občanov (alebo aspoň veľkú skupinu) platí rovnaké číslo. Využitie 

štandardov by v praxi vyzeralo tak, že občan jazdil v meste v noci rýchlosťou 110 

km/h, no keďže boli prázdne cesty a on bol triezvy a mal vozidlo plne pod kontrolou, 

jazde bola v úplnom súlade so štandardami a priestupku sa teda nedopustil.  
58 Napríklad funkcie nie sú doživotné, alebo funkcia v inštitúcii prichádza ako 

posledná pred odchodom do výslužby; naopak na Slovensku je člen RRZ zvolený len 

na jedno sedemročné funkčné obdobie, po ktorom môže byť závislý od politického 

prostredia pri získavaní novej práce. 
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intenzitou). Metodika výpočtu stropov je však kľúčová a domnievame sa, 

že výdavkové stropy nie je možné projektovať na viac než dva, 

maximálne tri roky. Ideálne by bolo uskutočniť analýzu 

udržateľnosti existujúceho dlhu každoročne a následne 

prepočítať stropy na ďalšie obdobie.  

 

Pravidlo zníženia dlhu o jednu dvadsatinu pri úrovni nad 60% 

HDP považujú všetky práce za procyklické a prekonané. 

Neuplatňuje sa už dlhšie a súhlasíme, s názorom, že je procyklické a 

ťažko presaditeľné.  

 

Zahrnutie čistých investícii 

Východiska pre nezapočítavanie čistých investícii do fiškálnych pravidiel 

podľa nás pramenia z nedôvery akademickej obce a teoretikov v 

schopnosť trhových síl generovať ekonomický rast. Všetky práce 

presadzujú názor, že verejné investície počas krízových období sú 

potrebné, aby sa obnovil rast. Tiež sú presvedčení, že lídrom pri tzv. 

zelených investíciách má byť štát, ktorý nesie zodpovednosť za splnenie 

cieľov pri znižovaní emisií CO2. Títo autori veria, že štát poskytne 

ekonomike fiškálny impulz vo forme investícii a teda dodatočných 

verejných výdavkov (financovaných zvýšením verejného dlhu), no nikde 

sa nediskutovala možnosť udeliť ekonomike rovnaký impulz cestou 

zníženia daní.  

 

Dokument Deutsche Bundesbank [27] bol jediným relevantným 

dokumentom, ktorý uvádzal isté pochybnosti o potrebnosti 

nezarátavania čistých investícii, pretože takáto politika v Nemecku 

viedla k postupnej kumulácii verejného dlhu, ktorú zastavila až dlhová 

brzda. Spolková banka potom uvádza, že v krajnom prípade by pravidlo 

mohlo byť symetrické, čo znamená, že ak čisté kapitálové investície boli 

negatívne (čo znamená, že sa ich objem znížil napríklad privatizáciou 

alebo že existujúce investície boli stratové), tak by sa k stropu 

pripočítavali. Podľa nás je to veľmi logická a oprávnená požiadavka.  
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Práca Andersona a Darvasa [51] sa zaoberá negatívnymi stránkami 

nezarátavania čistých investícii do výdavkových stropov, s ktorými sa 

vysporiadali pomerne rýchlo navrhnúc, aby boli zahrnuté v rozpočte EÚ 

ako podporujúce rast a aby národné fiškálne inštitúcie hodnotili ako 

vlády klasifikujú investície na základe toho im dávajú punc 

podporujúcich budúci rast. Toto je typický príklad ako sa rozhodnutia 

trhu nahrádzajú rozhodnutiami byrokratov.  Takýto prístup je vždy 

nebezpečný a nevedie k správnym rozhodnutiam, pretože byrokrat vo 

svojom rozhodnutí nie je schopný zachytiť trhové sily. Preto máme o 

tomto koncepte veľmi vážne pochybnosti 

 

Únikové klauzuly a výnimky 

Účinnosť pravidiel je v súčasnosti pozastavená do roku 2023 a je možné, 

že to ostane tak dovtedy, kým sa členské štáty nedohodnú na zmene 

pravidiel. Doterajšie pravidlá však stroskotali aj kvôli rôznym únikovým 

klauzulám a výnimkám, ako aj rôznym výkladom pravidiel, ktoré 

umožňovali veľkú flexibilitu pri výpočte štrukturálneho deficitu, či 

potrebe znižovania dlh o jeho jednu dvadsatinu.  

 

Všetky únikové klauzuly a výnimky majú za cieľ oslabiť pravidlá a dať 

politikom možnosť aspoň do istej miery arbitrárne a politicky 

rozhodovať. Preto treba o každej výnimke či únikovej klauzule 

pochybovať a vždy zvážiť najhorší možný scenár jej naplnenia.  

 

Problém je, že trhy tieto arbitrárne rozhodnutia o výnimkách nebrali 

príliš do úvahy a členské štáty trestali len čiastočne, resp. cúvli, keď 

nastúpila ECB. Pritom pravdepodobne EÚ by mala oveľa zdravšiu 

ekonomiku, ak by sa pripustil default dlhopisov niektorých členských 

štátov, resp. aspoň ich nejakej časti (napríklad junior bonds, ktoré by 

boli vydané po vyčerpaní istého pevného a nemenného limitu 

bezpečného dlhu).  
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Spoločný fiškálny nástroj 

Všetky relevantné práce týkajúce sa zmien európskych fiškálnych 

pravidiel počítajú so spoločným fiškálnym nástrojom slúžiacim 

najmä na stabilizáciu ekonomík, riešenie kríz a investície, napr. 

klimatické. Existuje aj návrh, aby spoločná kapacita prevzala na seba časť 

pandemického a krízového dlhu členských štátov, čo je návrh, ktorý 

dlhodobo odmietali niektoré členské štáty.  

 

Treba podčiarknuť, že diskusia ohľadne potreby takejto spoločnej 

fiškálnej kapacity sa vlastne skončila keď sa schválili nástroj SURE59 a 

najmä projekt Next Generation EU (NGEU) s Fondom obnovy a 

odolnosti (RRF) v objeme 672,5 mld. EUR, ktorý je síce dočasný, no 

financuje sa cez trhy a predstavuje zmenu paradigmy v zmýšľaní o 

fiškálnej politike. NGEU bude slúžiť podobne ako zamýšľaný (no 

nezrealizovaný) Rozpočtový nástroj pre konvergenciu a 

konkurencieschopnosť60. Trhy zatiaľ prijali zámer vytvoriť spoločný 

európsky fiškálny nástroj priaznivo, no nedá sa poprieť, že tento krok 

vyvolá zrejme diskusiu o nejakej forme európskej dane a potrebe ďalšej 

centralizácie EÚ. Okrem toho celkové zadlženie EÚ sa takto bude môcť 

ďalej zvyšovať a dlhy sa stávajú spoločnými. Fiškálna striedmosť sa stane 

do istej miery zbytočnou, pretože členské štáty s menej zodpovednou 

rozpočtovou politikou budú mať možnosť získať ďalšie zdroje z 

centrálneho zdroja. Problém je v tom, že o ďalších zdrojoch nebudú 

rozhodovať trhy, ale politici a politické dôvody. Ďalší problém je, že 

spoločný dlh sa nezarátava do implicitného dlhu členských štátov, hoci 

EÚ zatiaľ nie je samostatná entita, ktorá smie uvaľovať dane podľa 

vlastného uváženia.  

 

Z týchto dôvodov považujeme spoločný fiškálny nástroj za veľmi rizikový 

a smerujúci k ďalšiemu uvoľneniu rozpočtovej disciplíny členských 

štátov najmä kvôli tomu, že pri jeho distribúcii budú rozhodovať 

 
59 V apríli 2020 Európska komisia schválila dočasný nástroj na zmiernenie 

negatívnych ekonomických dôsledkov pandémie v forme úverov v celkovom objeme 

až 100 mld. EUR. 
60 https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/10/10/term-

sheet-on-the-budgetary-ins  

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/10/10/term-sheet-on-the-budgetary-ins
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/10/10/term-sheet-on-the-budgetary-ins
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politické hľadiská, a nie trh. Inými slovami, niektoré členské štáty sa 

dostanú k zdrojom aj v situácii (možno predovšetkým v situácii), ak im to 

trhy odoprú. 

 

Inštitúcie a vymáhateľnosť, pokuty 

Takmer všetky práce sa zhodujú v tom, že inštitucionálny rámec 

pravidiel a ich vymáhateľnosť je kľúčová. To je aj poučenie z 

minulosti, keď pri posudzovaní zhody členských štátov s pravidlami 

rozhodovali politické orgány Únie. Z tohto dôvodu majú mať väčšie slovo 

nezávislé fiškálne inštitúcie členských štátov a novovytvorená Európska 

fiškálna rada, resp. existujúci EFB. Európska komisia by mala mať právo 

pozastaviť rozpočet daného členského štátu, hoci nie je úplne jasné akým 

mechanizmom by sa malo toto udiať, pretože schvaľovanie rozpočtov je v 

rukách parlamentov členských štátov. Celkovo, ani fiškálne rady, ani 

orgány Únie, nemajú moc zmeniť rozhodnutia zákonodarcov 

členských štátov. Navyše nezávislosť inštitúcii, ktoré sa obsadzujú 

politickým procesom je vždy otázna (ECB, RRZ, EFB a pod.). Aj ECB 

podľahla viackrát politickým tlakom a prekročila vlastné červené čiary. 

Treba ešte zdôrazniť, že ak by mali byť presunuté niektoré právomoci 

Komisie, bude potrebné zmeniť Maastrichtskú zmluvu, čomu sa v 

súčasnosti všetci bránia.  

 

V novej verzii fiškálnych pravidiel pravdepodobne budú chýbať pokuty, 

pretože tie nikdy nefungovali. Namiesto pokút bude odmena - prístup k 

zdrojom z centrálnej fiškálnej kapacity. Členské štáty, ktoré budú 

dodržiavať pravidlá, budú odmenené a ostatné pravdepodobne, po 

rozsiahlej diskusii s Komisiou, tiež. V SR pokuty na samosprávy fungujú.  

 

Za vymýšľaním a vytváraním stále nových “nezávislých” inštitúcii je 

treba zväčša vidieť aj úsilie nejakým spôsobom obchádzať a nahrádzať 

trh. To je marxistická snaha odjakživa, pretože marxisti neveria v 

neviditeľnú ruku trhu, a domnievajú sa, že o všetkom lepšie a najmä 

“spravodlivejšie” rozhodne štát - teda politici. Tento koncept však pri 

doterajších všetkých pokusoch zlyhal, a tak neexistuje dôvod sa 

domnievať, že tentokrát by mohol byť úspešný. 
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Záver 

Snaha o zmenu európskych fiškálnych pravidiel je pochopiteľná a 

zrozumiteľná, pretože súčasné pravidlá nepriniesli očakávaný výsledok. 

Nie je však možné pochopiť, že ide síce o zjednodušené pravidlá, no 

arbitrom znova nemajú byť trhy, ale inštitúcie. Doterajšie pravidlá 

neuspeli najmä kvôli tomu, že si ich politici stále viac a viac 

prispôsobovali vlastným potrebám (zachovaniu jednoty eurozóny) a 

popritom padla za obeť aj fiškálna i menová ortodoxia. Výsledkom je 

nielen veľmi zadlžená väčšina členských štátov, ale aj vysoká 

inflácia a oslabené euro.  

Pokiaľ nebude možný aspoň čiastočný bankrot štátov (napríklad časti, 

pokiaľ budú dlhové cenné papiere vydávané členskými štátmi niesť 

nulovú rizikovú váhu pri posudzovaní kreditného rizika a pokiaľ úverové 

inštitúcie nebudú musieť brať do úvahy riziko koncentrácie, tak žiadne 

fiškálne pravidlá nebudú efektívne fungovať. Preto navrhujeme, aby 

sa pripustil default cenných papierov vydaných členskými 

štátmi, a aby sa súčasne zreálnili rizikové váhy týchto cenných 

papierov pri posudzovaní kreditného rizika. 

 

Spoločná fiškálna kapacita EÚ by bola akceptovateľná, podobne ako 

únikové klauzuly len pre nepredvídateľné výnimočné udalosti61 (fat tail 

events). 

 

Na druhej strane prechod k individuálnemu posudzovaniu udržateľnosti 

celkového dlhu členských štátov a stanovenie jeho úrovne ako 

strednodobej kotvy pre fiškálnu politiku možno privítať. Samozrejme, že 

modely pre určenie udržateľnosti sú kľúčové, pričom bude treba brať do 

úvahy aj málo pravdepodobné scenáre (fat tail events). Rovnako treba 

 
61 Je otázne, či pandémia bola takou udalosťou, pretože sa zdá, že ekonomické 

problémy vyplývali viac z prehnanej reakcie štátov ako zo samotnej pandémie. 

Ukázalo sa, že lockdowny boli len málo efektívne pri brzdení šírenia ochorenia, 

naopak analýza ukazuje, že si vyžiadali podstatne viac obetí, než zachránili: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9368251/ . Dlh Dánska a Švédska, 

ktoré prešli pandémiou bez lockdownov sa počas pandémie zvýšil len minimálne. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9368251/
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privítať návrh, aby operatívnym nástrojom boli výdavkové stropy, ktoré 

by sa však mali počítať len pre krátke obdobia (jeden, maximálne dva 

roky).  
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Poznámky k zahrnutiu nákladov na klimatickú 
zmenu do merania dlhodobej udržateľnosti 
 

Správa o dlhodobej udržateľnosti za rok 2021 Európskej komisie [54] 

uvádza základné údaje ku tomu, ako pristupovať ku klimatickej zmene a 

k opatreniam na zmiernenie jej dopadov. Hoci zatiaľ klimatická 

zmena nie je súčasťou výpočtu dlhodobej udržateľnosti a 

indikátora S2 (tam vstupuje len starnutie populácie), správa za rok 

2021 obsahuje stres test, ktorý dáva obraz o možnom dopade 

klimatickej zmeny. Treba však mať na pamäti a správa to tiež uvádza, že 

ide o modelové výpočty, ktoré pracujú s hrubými odhadmi. Zrejme 

aj to je dôvod, prečo sa dopady klimatických zmien nestali 

súčasťou výpočtu dlhodobej udržateľnosti. 

 

Stres test pre dlhodobú udržateľnosť ukázal (na základe historických 

údajov o nepoistiteľných škodách), že v prípade jednorazovej 

katastrofickej udalosti celoštátneho rozsahu budú škody v členských 

štátoch od 0% do 4,5% HDP62. Samozrejme, že scenár nehovorí aká je 

pravdepodobnosť takejto udalosti. Otázka je aj, či toto je správny prístup 

k modelovaniu ekonomických a fiškálnych dopadov, pretože účinky 

zmien klímy sú skôr postupné a pravidelné a treba brať do úvahy náklady 

na prispôsobovanie sa (napríklad budovanie hrádzí, zavlažovanie, 

výsadba lesov, a pod.). 

 

V zmienenej správe je tiež pasáž, ktorá sa venuje Fondu obnovy a 

odolnosti (RRF) a jeho predpokladanom vplyve na rast ekonomiky. RRF 

by sa mal použiť aj na investície na zmiernenie dopadov klimatickej 

zmeny. Správa používa údaj z literatúry63 o elasticite produktu na 

verejný kapitál v hodnote 0,12. S týmto údajom potom samozrejme sa 

môžu dosiahnuť veľmi priaznivé výsledky ohľadne vplyvu Fondu na 

zrýchlenie rastu ekonomík členských štátov. Simulovaný výpočet do roku 

 
62 Pre celú EÚ je to od 0,3 do 1,1% HDP 
63 Bom, P., and Ligthart, J. (2014). ‘What Have We Learned From Three Decades Of 

Research On The Productivity Of Public Capital? ‘Journal of Economic Surveys, Vol. 

28, pp. 889-916. Ide o zhrnutie niekoľko stoviek prác o vplyve verejných zdrojov a 

zvýšenie produktu. 
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2026 hovorí o pozitívnom vplyve na rast HDP o 1,2 percentuálneho bodu 

a v dlhodobom horizonte približne o 0,5 p.b.. Správa však podčiarkuje, 

že ide o simuláciu s odhadnutými údajmi. Podobne by mal NGEU 

prispieť k zníženiu pomeru dlhu k HDP u členských štátov postupne až o 

4,5 p.b. v roku 2032. Treba však podotknúť, že simulácia je veľmi citlivá 

na voľbu vstupných údajov, ktoré sú odhadmi.  

 

ECB uverejnila štúdiu, v ktorej autori ukazujú, že uhlíková daň 

50 USD za tonu je štyrikrát efektívnejšia než akékoľvek 

“zelené” kvantitatívne uvoľňovanie, ktoré vedie k vytláčaniu 

súkromných investícii64.  

 

Správa OECD z roku 2019 o vplyve klimatických zmien na dlhodobú 

fiškálnu udržateľnosť sa venuje kvalitatívnym aspektom týchto vplyvov, 

čiže spôsobom ako sa s nimi počíta v modeloch dlhodobej udržateľnosti a 

tiež kvantitatívnym odhadom dopadov klimatických zmien na 

udržateľnosť verejných financií.  

 

Správa konštatuje na príkladoch zo Švajčiarska a Spojeného 

kráľovstva, že štáty začali tieto vplyvy, zatiaľ kvalitatívne, 

zahŕňať vo svojich dokumentoch o dlhodobej udržateľnosti 

verejných financií. Podobne k tomu pristupuje EÚ, ako sme ukázali 

vyššie.  

 

V správe sa nachádza niekoľko kvantitatívnych údajov, napríklad zo 

Spojených štátov, kde sa vyčísľovali priame dopady klimatických zmien 

vyplývajúce z nepriaznivých udalostí, tie sú (v reálnych číslach) okolo 21 

mld. USD v strede 21. storočia a 64 mld. USD na konci storočia.  

 

Pre Nemecko existuje odhad z roku 2009, že klimatické zmeny budú 

znamenať v roku 2100 pokles HDP o 0,6 až 2,5 p.b. oproti základnému 

scenáru. Odhad pre Rakúsko na rok 2050 uvádza, že verejné výdavky sa 

budú musieť kvôli klimatickým zmenám znížiť o 1,4%. 

 
64 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2701~72d8bfaa67.en.pdf?902d

465d3a0a6159f5eb0c4b0d19c10e  

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2701~72d8bfaa67.en.pdf?902d465d3a0a6159f5eb0c4b0d19c10e
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2701~72d8bfaa67.en.pdf?902d465d3a0a6159f5eb0c4b0d19c10e
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Garicano65 navrhuje, aby vznikol Európsky klimatický investičný nástroj, 

do ktorého by každoročne prišlo, cestou vydávania spoločných dlhopisov, 

57 mld. EUR (suma každoročne potrebná na investície do  transformácie 

ekonomiky do roku 205066). Dlh by bol financovaný vyšším daňovo-

odvodovým zaťažením:  clom uvaleným na uhlíkovo bohaté výrobky z 

tretích štátov67 a rozšírením rozsahu pôsobnosti emisných povoleniek. 

Neexistovali by tu priame dotácie členským štátom, len pôžičky za 

výhodnejších podmienok na financovanie ekonomickej transformácie. 

Tento posledný návrh nesie v seba v sebe určité racionálne jadro. 

  

 

  

 
65 https://new.cepr.org/voxeu/columns/combining-environmental-and-fiscal-

sustainability-new-climate-facility-expenditure  
66 Čo si však protirečí s údajom Komisie, ktorá hovorí o 520 mld. EUR ročne do roku 

2030. 
67 To je sporné kvôli pravidlám WTO. 

https://new.cepr.org/voxeu/columns/combining-environmental-and-fiscal-sustainability-new-climate-facility-expenditure
https://new.cepr.org/voxeu/columns/combining-environmental-and-fiscal-sustainability-new-climate-facility-expenditure
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Prílohy 
 

Príloha 1:  

Porovnanie súčasných fiškálnych pravidiel a návrhu IMF 

[29] 

 Súčasné pravidlá Návrh IMF 

Kotva Deficit 3% HDP Áno 

 Dlh 60% HDP Áno 

 Strednodobý cieľ (MTO) pre 
štrukturálny deficit 

Strednodobá kotva pre celkovú 
fiškálnu bilanciu, ambicióznejšia 
pre členské štáty s vysokým 
fiškálnym rizikom 

Operatívny nástroj Výdavkový benchmark založený 
na potenciálnom raste outputu 

Viacročné výdavkové stropy na 
dosiahnutie strednodobej kotvy a 
na zníženie citlivosti dlhu 

 Minimálne zníženie 
štrukturálneho deficitu ak je pod 
MTO 

Nie 

 Benchmark pre zníženie dlhu 
(pravidlo 1/20) 

Nie 
 

Úniková klauzula Áno Áno 

Vymáhanie Európska komisia 
prostredníctvom procedúry 
nadmerného deficitu 

Áno 

Inštitucionálne zabezpečenie Mierny mandát pre NFC a 
Európsku fiškálnu radu (EFB) 

Siný mandát a rozšírená úloha 
pre NFC a nezávislú EFC 
(nahradí EFB) 

 Slabé uplatnenie plánovania 
strednodobého fiškálneho 
plánovania 

Silná úloha strednodobého 
fiškálneho plánovania na úrovni 
členských štátov 

Fiškálna kapacita EÚ Nie Áno 
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Príloha 2:  

Prehľad ďalších návrhov na reformu fiškálnych pravidiel 

EÚ 

 

Zdroj Návrh 3 % 60 
% 

ESC Gree
n 

Spoločný fiškálny 
nástroj 

DBB [27] Ročné výdavkové pravidlo, 
rezervné fondy v 
kompetencii členských 
štátov, možnosť 
symetrického započítavania 
čistých verejných investícii 
ale s hornou hranicou. 

A A A N Nie 

EFB [29] Dlhodobá dlhová kotva, 
špecificky pre každý 
členský štát; výdavkové 
pravidlo ako operačný 
nástroj 

A A A N Áno, na stabilizáciu 

ESM [30] Zníženie dlhu o 1/20 ak 
presahuje 100% HDP 

A 100 
% 

A N Áno, na stabilizáciu, 
investície a riešenie kríz 

D’Amico [32 
a 34] 

Desaťročný cieľ pre dlh, 
rôzna rýchlosť znižovania 
pre odlišné kategórie dlhu. 
Viacročný strop na 
primárne výdavky, očistené 
o automatické stabilizátory 
a investície do budúcnosti. 
Strop sa reviduje každé tri 
roky, no desaťročný cieľ 
musí ostať. 

N A A A Áno, spoločná inštitúcia na 
prevzatie pandemického a 
krízového dlhu  

NL/ES [35] Výdavkové pravidlo a 
špecifické strednodobé 
fiškálne plány pre členské 
štáty. 

A A A N Áno, európske zdroje na 
financovanie zelenej 
ekonomiky a digitálnej 
transformácie 

Martin a kol. 
[36] 

Špecifické pre členské štáty  
strednodobé ciele pre dlh, 
vypočítané spoločnou 
metodikou, operačný 
nástroj sú viacročné 
výdavkové stropy pre 
primárne výdavky 

N N A N Áno, na stabilizáciu a 
investície  

Blanchard a 
kol. [44] 

Numerické pravidlá 
nahradiť pružnejšími 
štandardmi, analýza 
udržateľnosti dlhu na 
základe stochastického 
modelovania vývoja s 
prihliadnutím na riziká. 

N N A N Áno 
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Zdroj Návrh 3 % 60 
% 

ESC Gree
n 

Spoločný fiškálny 
nástroj 

Amundi 
Institute 
[46] 

Štandardy pre udržateľný 
dlh podobne ako [26], 
operatívne výdavkové 
pravidlo 

A 
(dlho
dobý 
cieľ) 

A 
(dlho
dobý 
cieľ) 

A A Áno 

Anderson a 
Darvas [51] 

Kotva: viacročný cieľ pre 
pomer dlhu a HDP. 
Operačný nástroj. 
viacročné výdavkové stropy 
s asymetrickým vylúčením 
čistých verejných investícii.  

N N A A Nie 
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Príloha 3:  

Ilustratívny priebeh zadlžovania EÚ a vybraných 

členských štátov EÚ v priebehu rokov 2001 až 2021, v % 

HDP. 

Zdroj: Eurostat 

 

Členský štát 2001 2008 2021 

EÚ-27 65,5 65 88 

Bulharsko 64,5 13 25,1 

Česká republika 22,7 28,1 41,9 

Nemecko 58,2 65,7 69,3 

Francúzsko 58,3 68,8 112,9 

Taliansko 108,9 106,2 150,8 

Španielsko 54 39,7 118,4 

Portugalsko 57,4 75,6 127,4 

Holandsko 49,5 54,7 52,1 

Dánsko 48,5 33,3 36,7 

Švédsko 51,9 37,5 36,7 

Rakúsko 66,7 68,7 82,8 

Slovinsko 26,1 21,8 74,7 

Slovensko 51,1 28,6 63,1 
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Príloha 4:  

Príklady nastavení fiškálnych pravidiel vo svete 

Zdroj: IMF, EUROSTAT, Európska Komisia 

 

Nižšie uvádzame štáty EÚ plus Švajčiarsko, ktoré zaznamenali významné 

poklesy zadlženia vo zvolenom období (viď tabuľku nižšie), resp. patria 

medzi štáty s najnižším dlhom (Estónsko). Agregované informácie boli 

zostavené na základe dát z Eurostat, IMF a štúdie IMF, porovnávajúcej 

implementáciu fiškálnych pravidiel (IMF, 2022). Vzhľadom na dopady 

COVID-19 krízy na zadlženie a vypínanie fiškálnych pravidiel sa do 

sledovaného obdobia zaradil posledný predkrízový rok 2019. 

 

Vývoj dlhu vo vybraných krajinách 

Štát / rok 
pomer dlhu k HDP 

v % 
2007 2011 2015 2019 

2007 vs 
2019 

2011 vs 
2019 

2015 vs 
2019 

Estónsko 3,8 6,2 10,1 8,5 4,70 2,30 -1,60 

Nemecko 64,2 79,4 71,9 58,9 -5,30 -20,50 -13,00 

Írsko 23,9 110,5 76,7 57,0 33,10 -53,50 -19,70 

Holandsko 43,0 61,7 64,6 48,5 5,50 -13,20 -16,10 

Švédsko 38,9 37,2 43,7 35,2 -3,70 -2,00 -8,50 

Švajčiarsko 44,5 41,6 41,7 39,8 -4,7 -1,8 -1,9 

Zdroj: členské krajiny EÚ - Eurostat, Švajčiarsko - IMF 

 
 

 

Všetky vybrané krajiny mali implementované pravidlá pre vyrovnaný 

rozpočet, avšak rozdiely sú v detailoch a sile implementácie pravidiel. 

Napr. v prípade Švajčiarska je zavedené iba jedno pravidlo, ktoré však 

spôsobom nastavenia dosahuje aj pokles dlhu k HDP bez nutnosti 

zavádzania stropu na výšku dlhu. 
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Tab - Prehľad fiškálnych pravidiel vo vybraných krajinách 

 Typ implementovaných pravidiel Počet pravidiel 

Štát 

ER: 
Expendit
ure rule 
(výdavko

vé 
pravidlá) 

RR: 
Revenue 

rule 
(príjmové 
pravidlá) 

BBR: 
Budget 
balance 

rule 
(pravidlá 

pre 
vyrovnan

ý 
rozpočet) 

DR: Debt 
rule 

(dlhové 
pravidlá 

Všetky 
(národné 

a 
nadnárod

né) 

Iba 
národné 

Estónsko 1 - 1 1 4 1 

Nemecko 1 - 1 1 4 2 

Írsko 1 - 1 1 4 1 

Holandsko 1 1 1 1 6 3 

Švédsko 1 - 1 1 7 3 

Švajčiarsko - - 1 - 1 1 

Zdroj: IMF 

 
 

Detailná sumarizácie je v tabuľkovej podobe na konci tejto prílohy.68 

 

Estónsko 

Estónsko dlhodobo udržuje konzervatívny a vyrovnaný rozpočet spolu s 

celkovo nízkym daňovo-odvodovým zaťažením. Pravidlá pre vyrovnaný 

rozpočet zaviedlo už v roku 1993, postupne sa implementovalo 

zohľadnenie cyklickej zložky. Estónsko napriek nízkym výdavkom a dlhu 

dosahuje nadpriemerné rasty HDP. 

Od roku 2008 sa využíva cielenie nominálnych prebytkov, pretože 

požiadavka na nominálne vyrovnaný rozpočet nebola dostatočná v 

časoch dynamického rastu hospodárstvo, čo vplývalo na prehrievanie 

ekonomiky. 

Pravidlo štrukturálne vyrovnaného rozpočtu je zakotvené v ústave a v 

štátnych rozpočtových stratégiách. Estónsko má taktiež pravidlá pre 

lokálne fiškálne jednotky (lokálne vlády). Fiškálna rada bola zriadená v 

roku 2014 a podlieha centrálnej banke. 

 
68 European Commission - Fiscal rules database (2021 update) 

https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/fiscal-rules-database_en  

https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/fiscal-rules-database_en
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Nemecko 

Nemecko zaviedlo prvé výdavkové pravidlá už v roku 1982. V súčasnosti 

platné pravidlo je priemerný rast výdavkov limitovaný na priemerný rast 

príjmov. 

 

Pravidlá pre vyrovnaný rozpočet prešli viacerými zmenami od jeho 

zavedenia v roku 1969. V súčasnosti sú pravidlá vyrovnaného rozpočtu 

doplnené o dlhový strop. Štrukturálny deficit je povolený na úrovni 

0,35% a neočakávané odchýlky sa zaznamenávajú na kontrolnom účte a 

musia sa zobrať do úvahy pri zostavovaní nasledujúceho rozpočtu. 

 

Írsko 

Írsko je príkladom štátu kde vďaka kvalitnej implementácii pravidiel EÚ 

a dostatočne silnej fiškálnej rady je možné dosiahnuť pokles zadlženia aj 

bez výrazných dodatočných pravidiel. Lokálne pravidlá najmä reflektujú 

SGP požiadavky. Avšak Írsko bolo v procedúre EDP (Procedúra 

nadmerného dlhu), ktorá mala významný vplyv na zníženie zadlženia a 

ozdravenie verejných financií. 

 

Holandsko 

Holandsko má okrem EÚ pravidiel zavedené aj národné fiškálne pravidlá 

a má taktiež zavedené príjmové pravidlá, ktoré čiastočne zamedzujú 

rastu daňovo-odvodového zaťaženia a tak vplývajú na vládu aby pôsobila 

zodpovedne v danom finančnom rámci. 

 

Výdavkové pravidlá (od roku 1994, revidované v roku 2009): Stropy 

skutočných výdavkov boli stanovené pre celkové výdavky (pokrývajúce 

ústrednú vládu, zdravotnú starostlivosť a sociálne zabezpečenie; pokrýva 

asi 90 percent výdavkov verejnej správy) a sektorové výdavky na každý 

rok štvorročného funkčného obdobia vlády. Pokrytie výdavkov sa v 

posledných rokoch zmenilo: v rokoch 2007 – 2010 boli vylúčené úrokové 

platby; od roku 2009 sú výdavky definované v čistom vyjadrení, t. j. 

hrubé výdavky mínus nedaňové príjmy, od roku 2009-10 výdavky bez 

dávok v nezamestnanosti a sociálnej pomoci. V prípade prognózy 

prekročenia ministerstvo financií musí navrhnúť nápravné opatrenia. 
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Príjmové pravidlá (od roku 1994, revidované v roku 2011): V minulosti 

sa na začiatku volebného obdobia vláda dohodla na želanom vývoji 

základu dane a sadzieb dane. Následne príjmy potom úplne záviseli od 

ekonomického vývoja. Akékoľvek dodatočné daňové úľavy bolo potrebné 

kompenzovať zvýšením daní a naopak. Od roku 2011 (na základe 

Koaličnej dohody zo septembra 2010) nadobudlo účinnosť niekoľko 

zmien: (i) bola prijatá signalizačná rezerva pre deficit verejnej správy vo 

výške 1 % HDP odchýliť sa od plánovaného deficitu, čo spustilo 

dodatočné konsolidačné opatrenia, (ii) krytie sa zmenilo, ako je opísané 

vyššie, (iii) bol prijatý vzorec pre neočakávané príjmy, ktorý vyžaduje 

použiť 50% príjmov na zníženie dlhu (platí len vtedy, keď sa dosiahol 

strednodobý cieľ a skutočný zostatok rozpočtu vykazuje viacročný 

prebytok) a zvyšok na zníženie daňovo-odvodového zaťaženia. Nezávislé 

makroekonomické predpoklady poskytol Centrálny plánovací úrad. 

 

Pravidlá vyrovnaného rozpočtu (2014): Zákon o udržateľných verejných 

financiách v apríli 2013 zaviedol pravidlo štrukturálneho salda v súlade s 

ustanovením fiškálneho paktu. Pravidlo však nešpecifikovalo opravný 

mechanizmus ani únikové klauzuly a podliehalo kontrole Štátnej rady. 

 

Švédsko 

Vnútroštátne fiškálne pravidlá: 

Výdavkové pravidlá (od roku 1997): Nominálny výdavkový strop pre 

ústrednú vládu a dôchodkový systém je stanovený na trojročné obdobie s 

každoročne pridávaným posledným rokom. Stropy nie je možné 

upravovať okrem technických problémov. Rozpočtová rezerva sa používa 

ako rezerva. Výdavky na úroky sú zo stropu vylúčené. 

 

Pravidlo vyrovnaného rozpočtu (od roku 2000): Cieľom je tvorba 

prebytku pre verejnú správu počas cyklu. Od roku 2000 do 2007 bol cieľ 

prebytku 2% HDP. V rokoch 2007-19 bola stanovená na 1% HDP. Od 

roku 2019 je stanovená na 0,3%  HDP. Plnenie bolo merané viacerými 

ukazovateľmi bez jednoznačne určených váh (zahŕňali priemerné saldo 

verejnej správy od prijatia cieľa, sedemročný kĺzavý priemer a ročné 

štrukturálne saldo). 
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Dlhové pravidlá (od roku 2019): Dlhová brzda pre konsolidovaný hrubý 

dlh verejnej správy bola stanovená na 35 percent HDP. 

 

Švajčiarsko 

Švajčiarsko nie je členským štátom EÚ a preto sa riadi iba vlastnými 

pravidlami. Na rozdiel od ostatných štátov, má de facto iba jedno 

pomerne jednoduché pravidlo pre vyrovnaný rozpočet, ktoré sa však od 

jeho zavedenie v roku 2003 ukázalo veľmi efektívne jednak na zvládanie 

krízy, t.j. má proticyklický charakter, ale aj zaručilo pokles dlhu a tvorbu 

vyrovnaných, resp. prebytkových rozpočtov. Vedľajším produktom je 

taktiež mierne znižovanie celkových príjmov verejnej správy (pozn. 

existujú viaceré mechanizmy na národnej aj lokálnej úrovni, ktoré 

obmedzujú zvyšovanie daňového zaťaženia). 

 

Pravidlá pre vyrovnaný rozpočet (od roku 2003): Pravidlá vyžadujú 

vyrovnaný rozpočet. Z prevádzkového hľadiska to znamená, že ex-ante 

výdavky ústrednej vlády na rok dopredu sa musia rovnať 

predpokladaným príjmom upraveným o faktor odrážajúci cyklickú 

pozíciu hospodárstva. Akékoľvek odchýlky skutočných výdavkov z ex-

post výdavkového stropu, bez ohľadu na ich príčinu, sa akumulujú na 

virtuálnom „kompenzačnom účte.“ Ak záporný zostatok na tomto účte 

presiahne 6 percent výdavkov (približne 0,6 percenta HDP), zákon 

vyžaduje prijať opatrenia dostatočné na zníženie salda pod túto úroveň 

do troch rokov. 

S účinnosťou od roku 2010 sa pravidlo rozšírilo o riešenie deficitov, ktoré 

môžu vzniknúť v dôsledku „mimoriadnych výdavkov a príjmov“, na ktoré 

sa nevzťahuje pravidlo štrukturálneho salda. Deficity sa akumulujú na 

„amortizačnom účte“ a je potrebné ich odstrániť v priebehu 

nasledujúcich šiestich rokov štrukturálnymi rozpočtovými prebytkami 

(prostredníctvom zníženia výdavkov). Amortizačný účet je potrebné 

znížiť len vtedy, keď je kompenzačný účet vyrovnaný alebo prebytkový. 

 

Efektívnosť fiškálnych pravidiel sa potvrdila viackrát, v období do roku 

2009 dynamický rast príjmov vďaka expanzii hospodárstva nebol 

premrhaný na dodatočné výdavky, ale použil sa na zníženie zadlženia. 
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Počas ekonomickej a finančnej krízy nedošlo k obmedzeniu plnenia úloh 

vlády napriek potrebnej rekapitalizácie časti finančného sektora a 

umožnili aj proticyklické pôsobenie počas recesie. Na podobnom 

princípe funguje aj Nemecká dlhová brzda zavedená v roku 2011. V 

oboch prípadoch empirické dáta potvrdzujú úspešnosť modelu.69 Na 

grafoch nižšie je teoretický popis fungovania fiškálnych pravidiel a 

porovnanie efektívnosti s vybranými členskými štátmi EÚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
69 The debt brake - Federal Department of Finance FDF, 2017. 

https://www.efv.admin.ch/dam/efv/en/dokumente/publikationen/schuldenbremse.

pdf.download.pdf/Schuldenbremse_2017_e_web.pdf  

Obr - Princíp fungovania Švajčiarskej dlhovej brzdy 

Zdroj: The debt brake - Federal Department of Finance FDF, 2017. 

https://www.efv.admin.ch/dam/efv/en/dokumente/publikationen/schuldenbrems

e.pdf.download.pdf/Schuldenbremse_2017_e_web.pdf  

https://www.efv.admin.ch/dam/efv/en/dokumente/publikationen/schuldenbremse.pdf.download.pdf/Schuldenbremse_2017_e_web.pdf
https://www.efv.admin.ch/dam/efv/en/dokumente/publikationen/schuldenbremse.pdf.download.pdf/Schuldenbremse_2017_e_web.pdf
https://www.efv.admin.ch/dam/efv/en/dokumente/publikationen/schuldenbremse.pdf.download.pdf/Schuldenbremse_2017_e_web.pdf
https://www.efv.admin.ch/dam/efv/en/dokumente/publikationen/schuldenbremse.pdf.download.pdf/Schuldenbremse_2017_e_web.pdf
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Graf - Efektívnosť Švajčiarskej dlhovej brzdy 

Zdroj: The debt brake - Federal Department of Finance FDF, 2017. 

https://www.efv.admin.ch/dam/efv/en/dokumente/publikationen/schuldenbrem

se.pdf.download.pdf/Schuldenbremse_2017_e_web.pdf  

https://www.efv.admin.ch/dam/efv/en/dokumente/publikationen/schuldenbremse.pdf.download.pdf/Schuldenbremse_2017_e_web.pdf
https://www.efv.admin.ch/dam/efv/en/dokumente/publikationen/schuldenbremse.pdf.download.pdf/Schuldenbremse_2017_e_web.pdf


 78 / 84 

 

 



 79 / 84 

 

 

 



 80 / 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 81 / 84 

Príloha 5: Ako to bolo s infláciou 

 

Menovým cieľom Európskej centrálnej banky (ECB) bolo, až do roku 

2021, udržiavanie inflácie tesne pod hranicou dvoch percent. Inflácia na 

tejto úrovni by mala podľa ECB vytvárať zdanie cenovej stability. ECB 

pritom od roku 2010 zvýšila svoju bilanciu zo 163 mld. € na 680 mld. € 

na konci 2021, pričom 450 mld. € boli aktíva v dôsledku plnenia 

opatrení menovej politiky70. Podobne celkové aktíva Eurosystému sa od 

roku 2010 tiež narástli zhruba na štvornásobok71, čo predstavuje asi 6 bil. 

€. Táto čiastka predstavuje asi tretinu HDP Európskej únie.  

 

Tieto nové zdroje sa dostali do ekonomiky. Politickým zadaním pre ECB 

bolo zachrániť euro (teda súdržnosť eurozóny, viď Draghiho reč72) a 

vytvoriť ilúziu ekonomického rastu (pozri napríklad štúdiu ECB73). 

Novovytvorené peniaze, ktoré umožňovali vytvárať nové menové 

nástroje ECB, tiekli prostredníctvom extrémne lacných úverov 

(napríklad vyššie spomenutá štúdia ECB hovorí o potrebe zachovať lacné 

úverové zdroje) a neskôr aj priamych dotácií a helikoptérových peňazí 

(počas pandémie) z verejného sektoru do ekonomík členských štátov. 

Príspevok Schnabla74 hovorí o expanzívnej menovej politike ECB, ktorá 

viedla k neudržateľnému nadinvestovaniu v zmysle teórie Misesa a 

Hayeka. Dôsledkom tejto ultra uvoľnenej menovej politiky je potom 

nereformovaná ekonomika s pokrivenou štruktúrou. Tá spomalí 

dlhodobý rast a ohrozí celý integračný proces. Štúdia Eifjingera a 

Hoogduina75 nazýva to, čo sa dialo po roku 2010 menovým financovaním 

 
70 https://www.ecb.europa.eu/pub/annual/annual-

accounts/html/all_accounts.en.html  
71 https://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=10000024  
72 https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2012/html/sp120726.en.html  
73 Carlo Altavilla, Wolfgang Lemke, Tobias Linzert, Jens Tapking, Julian von 
Landesberger: Assessing the efficacy, efficiency and potential side effects of the 
ECB’s monetary policy instruments since 2014, Occasional Paper Serie No. 278, 
September 2021, ECB. 
74 Gustav Schnabl: The Failure of ECB Monetary Policy from a Mises-Hayek 
Perspective, v Banking and Monetary Policy from the Perspective of Austrian 
Economics, ed. Annette Godard-van der Kroon a Patrik Vorlanthen, Springer Cham, 
2018, https://doi.org/10.1007/978-3-319-75817-6 
75 Sylvester Eijffinger and Lex Hoogduin: ECB: Quo Vadis?, Intereconomics, 2018 
(3), DOI: 10.1007/s10272-018-0741-8 

https://www.ecb.europa.eu/pub/annual/annual-accounts/html/all_accounts.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/annual/annual-accounts/html/all_accounts.en.html
https://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=10000024
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2012/html/sp120726.en.html
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a hovorí o okrem iných, aj o riziku pre primárny cieľ ECB a jej 

nezávislosť. Klasický výrok Miltona Friedmana hovorí, že ak chceme 

infláciu, vyhadzujme peniaze z helikoptéry76. Pomáhali vytvárať 

pracovné miesta, vznikali nové projekty apod. Samozrejme tým, že veľká 

časť bola financovaná fiškálnou expanziou členských štátov, o ich 

skutočnom prínose a efektívnosti možno pochybovať. Možno 

skonštatovať, že tento mohutný fiškálny impulz do ekonomiky sa 

neprejavil vo výraznom raste ekonomík členských štátov. Inflácia, ktorá 

týmto impulzom vznikla je teda fiškálna inflácia, a nie menová77. 

Cochrane (odkaz 4) opisuje situáciu v Spojených štátoch, kde bola 

situácia podobná ako v Únii. 

 

Do ekonomiky sa však dostávali novovytvorené peniaze. ECB svoju veľmi 

uvoľnenú menovú politiku hájila aj poukazovaním na veľmi nízku 

infláciu a potrebou zabrániť deflácii. Otázkou je, čo sa dialo s cenami 

produktov a služieb v podmienkach rastu peňažnej zásoby a prečo sa 

masívna emisia nových peňazí neprejavila až do roku 2021 v inflácii ? 

 

Ponúkame tieto vysvetlenia: 

9. Rástli ceny rôznych aktív, ako napr. nehnuteľností (prudký rast 

nastal od roku 201678), akcií, kryptomien, umeleckých diel a pod. 

Ceny tovarov dennej spotreby sa však nezvyšovali, pokiaľ v danom 

segmente bola dostatočná ponuka.  

10. Technologický pokrok a globalizácia výroby prispievali k udržiavaniu 

stability cenovej hladiny väčšiny produktov a služieb. V práci79 sa 

 
76 Friedman, M. (1969) “The Optimum Quantity of Money.”  M. Friedman, The 

Optimum Quantity of Money and Other Essays, 1–50. Chicago: Aldine. 
77 Cochrane, J.H.: Fiscal Inflation, 2022. 

https://deliverypdf.ssrn.com/delivery.php?ID=318115065115114120006066067003

0190870170690640450690660750901150690730070221231240180221030301040

56120001027118081085005118093117022094008013004027019107112104070058

0870280030030750110200031230090900860920980781230690111051081121140

03015106016095&EXT=pdf&INDEX=TRUE  
78 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=File:Housing_price_statistics_July_2022_visual.png  
79 https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-

85135463421&origin=inward&txGid=8e01c75d7948958aa79d7a02a6f8ad54  

https://deliverypdf.ssrn.com/delivery.php?ID=318115065115114120006066067003019087017069064045069066075090115069073007022123124018022103030104056120001027118081085005118093117022094008013004027019107112104070058087028003003075011020003123009090086092098078123069011105108112114003015106016095&EXT=pdf&INDEX=TRUE
https://deliverypdf.ssrn.com/delivery.php?ID=318115065115114120006066067003019087017069064045069066075090115069073007022123124018022103030104056120001027118081085005118093117022094008013004027019107112104070058087028003003075011020003123009090086092098078123069011105108112114003015106016095&EXT=pdf&INDEX=TRUE
https://deliverypdf.ssrn.com/delivery.php?ID=318115065115114120006066067003019087017069064045069066075090115069073007022123124018022103030104056120001027118081085005118093117022094008013004027019107112104070058087028003003075011020003123009090086092098078123069011105108112114003015106016095&EXT=pdf&INDEX=TRUE
https://deliverypdf.ssrn.com/delivery.php?ID=318115065115114120006066067003019087017069064045069066075090115069073007022123124018022103030104056120001027118081085005118093117022094008013004027019107112104070058087028003003075011020003123009090086092098078123069011105108112114003015106016095&EXT=pdf&INDEX=TRUE
https://deliverypdf.ssrn.com/delivery.php?ID=318115065115114120006066067003019087017069064045069066075090115069073007022123124018022103030104056120001027118081085005118093117022094008013004027019107112104070058087028003003075011020003123009090086092098078123069011105108112114003015106016095&EXT=pdf&INDEX=TRUE
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poukazuje na to, že pass through efekt rastu domácich miezd na 

jadrovú infláciu sa znížil vo vyspelých ekonomikách z 0,25 v 80. 

rokoch na asi 0,02 o tri desaťročia neskôr. To sa pripisuje rýchlemu 

rastu dovozu z desiatich najväčších výrobcov, a tým rastu 

konkurencie na trhoch. Táto konkurencia na trhoch viedla tiež k 

poklesu cien výrobcov80. Rast trhového podielu z krajín s nízkymi 

mzdami o 1% viedlo k 3% poklesu cien výrobcov. Podobne nové 

spôsoby riadenia výroby ako Just-in-time viedli k zníženiu nákladov 

spoločností a zníženiu výrobných cien81. Technologická deflácia 

znamená v princípe, že za danú cenu dostaneme viac (zoberme si 

príklad mobilných zariadení). Mooreov zákon hovorí, že každé dva 

roky náklady na výrobu počítačov (a odvodene aj ich ceny) klesnú na 

polovicu a počet tranzistorov sa zdvojnásobí. Platnosť tohto zákona 

sa potvrdila na dlhodobých dátach a rôznych typoch súčiastok82. 

Existujú aj ďalšie obdobné empirické zákony, ktoré hovoria o poklese 

cien rôznych produktov spôsobenej rozvojom technológií (napr. LED 

svetlá, sekvencovanie ľudského genómu)83. Vo všeobecnosti rast 

produkcie sprevádza pokles cien (Wrightov zákon). Technologický 

pokrok je deflačný prvok a inovácie, ktoré sú za rastom produktivity, 

znižujú infláciu84. 

 

Tieto dva faktory však nijako neovplyvňujú výpočet cenových indexov a 

ECB ich nikdy pri svojich rozhodnutiach nebrala do úvahy. Pri jej 

výpočte sa príspevok technologického pokroku a vyššej úžitkovej 

hodnoty neberie do úvahy. Domnievame sa, že pokiaľ by sme 

abstrahovali od príspevku technologického pokroku, inflácia v rokoch 

2010 - 2021 by nebola pod hranicou 2%. ECB by teda mala pri cieľovaní 

inflácie zarátať aj vplyv technologického pokroku a mať cieľ v súlade 

s ním (teda napríklad aj 0%, či zápornú hodnotu). 

 

 
80 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0014292112001535  
81 https://www.researchgate.net/publication/247833249_The_impact_of_Just-in-

Time_on_costing  
82 https://www.nber.org/system/files/working_papers/w24553/w24553.pdf  
83 https://drawingcapital.substack.com/p/economic-inflation-and-technological  
84 Výrazným príkladom je spoločnosť Amazon. 
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To však znamená, že menovo-politické rozhodnutia, ktoré ECB urobila a 

odôvodňovala hrozbou deflácie, boli postavené na nesprávnych 

základoch. Znamená to tiež, že fiškálna expanzia, ktorú ECB svojimi 

rozhodnutiami umožnila, reagovala na nesprávne vyhodnotené údaje z 

reálnej ekonomiky. Inými slovami, akékoľvek fiškálne pravidlá môžu 

zlyhať pokiaľ menová inštitúcia posiela trhu nesprávne signály.  

 
 


