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ABSTRAKT 

Spotreba domácností na Slovensku vo svetle zmien príjmov a cien 

 Práca približuje problematiku transformovania príjmových nerovností do oblasti spotreby 

v rozmedzí rokov 2004-2015 na Slovensku. Autori v práci naviazali na predchádzajúce vý-

sledky dosiahnuté v tejto oblasti a obohacujú analýzu nerovností v spotrebe o pokrízový vý-

voj a širšie súvislosti spojené s regionálnymi disparitami ako aj možnosťami vyrovnávania 

spotreby v čase (či už ide o úvery, úspory a pod). K prehlbovaniu nerovností medzi vyššie 

a nižšie príjmovými domácnosťami výrazne prispel cenový vývoj, pretože ceny nevyhnutých 

tovarov a služieb rástli omnoho rýchlejšie ako ceny luxusných tovarov a služieb, pričom prá-

ve tie v spotrebnom koši nižšie príjmových domácností tvorili najväčší podiel. Ukázalo sa, že 

deflačné tendencie, ktoré sa na Slovensku začali prejavovať v rozmedzí rokov 2013-2015 

podporili spolu s poklesom úrokovej miery a väčšou dostupnosťou úverov a pôžičiek ako aj 

zlepšovaním situácie na trhu práce, realizovanie odloženej domácej spotreby najmä u nižšie 

príjmových domácností, čím sa mierne znížili nerovnosti v oblasti spotreby. Pozornosť však 

treba upriamiť aj na to, že na makro úrovni možno od roku 2011 sledovať roztváranie nožníc 

medzi tempom rastu úverov a tempom rastu konečnej spotreby domácností, čo indikuje rast 

podielu dlhu na konečnej spotrebe.  

 

KĽÚČOVÉ  SLOVÁ: spotreba domácností, trh práce, nerovnosti, sklon k úsporám, zadlženie 

domácností 

 

 

ABSTRACT 

Household consumption in Slovakia in the light of income and price changes 

The paper deals with the issue of how income inequalities are transformed into the 

consumption in the period 2004-2015 in Slovakia. Building on our previous research, we ex-

panded the analysis of consumption inequalities in post-crisis period and widened the context 

with accent on regional disparities as well as on possibilities to smooth consumption across 

time (by using savings, borrowing etc.). The price developments significantly contributed to 

the worsening of consumption inequalities between high and low income households, as pric-

es of necessary goods and services grew much faster than prices of luxury goods and services, 

while the consumer basket of low income households consists mainly of essential goods and 
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services. It turned out that deflationary trends that manifested in Slovakia between 2013 and 

2015 together with a fall in interest rates and greater availability of loans and mortgages, as 

well as improving the labor market situation, encouraged the realization of the households´ 

postponed consumption, especially of low income households, resulting in slight reduction in 

the consumption inequality. However, attention should be drawn to the fact that at the macro 

level, growing divergence can be observed between the growth rate of loans and the growth 

rate of final consumption of households since 2011, indicating rising share of debt on final 

consumption. 
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hold debt 
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ÚVOD 
 

Určitý stupeň nerovnosti v spoločnosti nemusí byť vždy vnímaný ako problematický, 

napr. ak pôsobí pre ľudí ako stimul, podporuje súťaživosť, úspory ale aj investície. Primeraná 

miera návratnosti investícií do vzdelávania a určitá diferenciácia pracovných príjmov môže 

podnietiť akumuláciu ľudského kapitálu aj ekonomický rast napriek tomu, že môže súvisieť 

s určitou mierou príjmovej nerovnosti. Dlhodobo vysoká miera nerovnosti však môže byť 

spojená s vysokými spoločenskými nákladmi, môže znižovať možnosti voľby týkajúce sa 

vzdelania či výberu profesie ako aj znižovať kúpyschopnosť prevažnej časti obyvateľstva, čo 

môže negatívne ovplyvniť ekonomický rast. Rast nerovností spolu s problematickým demo-

grafickým vývojom (starnutie populácie a zvýšená záťaž pre verejné financie)  a rýchlym za-

dlžovaním sa domácností môže v budúcnosti oslabiť makroekonomickú stabilitu, môže viesť 

k suboptimálnemu využitiu ľudských zdrojov, k zníženiu investičnej činnosti ale aj 

k zvýšeniu rizika vypuknutia krízy. Vplyvom rastu nerovností sa môže oslabiť sociálna sú-

držnosť, ktorá by mala byť sprevádzaná inkluzívnym rastom, t.j. takým rastom, z ktorého úži-

tok má celá spoločnosť nielen určité skupiny obyvateľstva (Dabla-Norris, 2015). Na proble-

matickosť dosahovania ekonomického rastu v rozmedzí rokov 2006-2012  v krajinách V4, 

Nemecka a Rakúska poukázali napr. Domonkos – Ostrihoň (2015).  

V odbornej literatúre sa čoraz viacej stretávame s článkami, ktoré dávajú do súvislosti 

nerovnosti v oblasti spotreby domácností so zmenami v príjmoch, ktoré môžu byť očakávané, 

neočakávané, dočasné či trvalé. Niektorí autori sa začínajú zaoberať viac spotrebou ako príj-

mami, pretože práve spotrebu považujú za lepší ukazovateľ životnej úrovne ako príjmy. Na 

zmenu sklonu v spotrebe na Slovensku v období krízy poukázali napr. Surmanová – Furková 

– Reif (2015). Objavujú sa štúdie zamerané na transformovanie príjmových nerovností do 

nerovností v oblasti spotreby napr. Krueger – Perri (2005), Aguiar – Bils (2015), Jappelli – 

Pistaferri (2009). Ukazuje sa, že nerovnosti v oblasti príjmov sa plne nepremietajú do nerov-

ností v oblasti spotreby ako aj to, že spotreba býva v čase vyrovnanejšia. Vyrovnávanie spot-

reby počas životného cyklu prebieha cez viacero kanálov (Blundell – Pistaferri – Saporta-

Eksten, 2014). Takýmto zdrojmi na vyrovnávanie spotreby sú úspory, ale aj úvery. Barba – 

Pivetti (2009) zdôrazňujú tú skutočnosť, že rozvojom finančného sektora a jednoduchším 

prístupom k úverom a pôžičkám, dopyt domácností mohol dosiahnuť takú úroveň, ktorú by 

nedosiahli len prostredníctvom miezd. Autori tvrdia, že v dôsledku podpory spotreby došlo 

k substitúcii miezd pôžičkami a úvermi, výsledkom čoho je nárast obáv z rastu zadlženia do-

mácností. Ďalším zdrojom vyrovnávania spotreby je ponuka práce domácnosti, resp. prispô-

sobovanie počtu odpracovaných hodín. Rovnako však netreba zabudnúť ani na prístup domác-

ností k externým zdrojom poistenia napr. pomoc od príbuzných, priateľov, sociálne poistenie, či 
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komerčné poistenie. Pochopenie toho, ako domácnosti reagujú na zmeny príjmov je dôležité 

najmä pri zvažovaní reforiem, ktoré by mohli ovplyvniť zdroje domácností (napr. zmena daní, 

zmena politiky trhu práce) ako aj nastavenia sociálnej politiky (napr. politík smerujúcich na 

udržanie určitej úrovne príjmov domácností), či iných stabilizačných politík.  

Komplexný pohľad na vnímanie nerovností poskytuje rozdelenie bohatstva, príjmov 

a spotreby. Mnohé štúdie sa zameriavajú na analýzu len jednej z nerovností. Niektorí autori 

upozorňujú na rast príjmových nerovností ako aj nerovností v oblasti bohatstva (napr. Yellen, 

2014 – v podmienkach USA preskúmal trendy príjmových nerovností a nerovností  bohatstva 

počas niekoľkých posledných dekád). Piketty (2014) tvrdí, že rast príjmových nerovností ve-

die k väčším nerovnostiam v oblasti bohatstva, čo následne opäť zvyšuje príjmovú nerovnosť. 

Uskutočnené analýzy naznačujú, že úroveň príjmových nerovností, nerovností v oblasti spot-

reby ako aj bohatstva je rozdielna. Zvyčajne sú nerovnosti v oblasti bohatstva väčšie ako ne-

rovnosti v oblasti príjmov a tie sú zároveň väčšie ako nerovnosti v oblasti spotreby. Niektorí 

autori, napr. Krueger – Perri (2005) ukázali, že rast dostupnosti finančných trhov a možností 

neformálneho poistenia (napr. možnosť transferu finančných prostriedkov od príbuzných) 

môže spôsobiť to, že rast príjmových nerovností nemusí viesť k rastu nerovností v oblasti 

spotreby. Fisher et al. (2016) zdôrazňujú, že najvážnejším problémom je rast nerovností bo-

hatstva, pretože okrem toho, že ovplyvňuje príjmy a spotrebu, znižuje medzigeneračnú so-

ciálnu mobilitu. Z tohto dôvodu by sa podľa autorov mala hospodárska politika zamerať na 

znižovanie koncentrácie bohatstva.  

Táto publikácia sa zameriava najmä na nerovnosti v oblasti spotreby domácností na 

Slovensku. Autori nadviazali na už predchádzajúce výsledky dosiahnuté v tejto oblasti (napr. 

Dováľová – König (2016), König – Dováľová (2015), v ktorých však analyzovali dáta rodin-

ných účtov len do roku 2012. V tejto publikácii poskytujú autori rozšírený pohľad na nerov-

nosti v spotrebe do roku 2015. Aktuálne údaje pomáhajú lepšie priblížiť pohľad na spotrebi-

teľské správanie na Slovensku v súvislosti so zmenami hospodárskeho vývoja, pričom je evi-

dentné, že v čase došlo okrem iného aj k značným zmenám v oblasti trhu práce ako aj 

v oblasti cenového vývoja. Autori približujú aj regionálne nerovnosti v spotrebe, ktoré sú na 

Slovensku signifikantné. Cieľom práce bolo teda podrobnejšie zmapovať vývoj nerovností 

v oblasti spotreby a príjmov domácností medzi rokmi 2004-2015. Úlohou bolo zistiť, či došlo 

v čase k prehĺbeniu nerovností v oblasti príjmov domácností a ako boli tieto nerovnosti pre-

mietnuté do spotreby. Identifikovanie luxusných a nevyhnutých statkov pre nižšie a vyššie 

príjmové domácnosti prostredníctvom výdavkových elasticít, určenie podielu jednotlivých 

druhov statkov na celkových spotrebných výdavkoch ako aj zohľadnenie CPI indexu následne 

umožnilo lepšie priblížiť ako cenový vývoj ovplyvnil nerovnosti v spotrebe. V závere práce 

sa autori venujú sklonu k úsporám vyššie a nižšie príjmových domácností ako aj otázke, či 

spotreba domácností je ťahaná rastom príjmov alebo rastom zadlženia domácností. 

V súvislosti s možnosťou vyrovnávania spotreby v čase sa autori v kontexte celkových príj-

mov domácnosti venujú aj úlohe pravidelných príjmov od iných domácností. 
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1. METODIKA A DÁTA 
 

V rámci analýzy nerovností v oblasti spotreby a príjmov na nadnárodnej úrovni bola 

použitá údajová základňa Eurostatu. Údaje pre medzinárodné porovnanie v oblasti spotreby 

však boli v čase spracovania kapitoly dostupné len do roku 2010. Novšie údaje za krajiny EÚ, 

ktorými by sa dal lepšie charakterizovať vývoj v oblasti spotreby aj po tomto roku 2010  

k dispozícii neboli. Údaje zo štatistiky rodinných účtov SR boli dostupné za dlhšie časové 

obdobie (2004 - 2015). Údaje za roky 2013 a 2014 však boli odhadnuté simuláciou mikroúda-

jov výberového zisťovania rodinných účtov za rok 2012 a z tohto dôvodu neboli do analýzy 

zahrnuté. Zisťovanie štatistiky rodinných účtov v roku 2015 vychádzalo z metodiky 

a odporúčaní pre harmonizáciu rodinných účtov v EÚ a uskutočnilo sa v novom dizajne. 

Zmeny sa týkali okrem iného úpravy formulárov, zmeny metodiky v zisťovaní pravidelných 

a veľkých výdavkov domácností a v zisťovaní nákupov vybraných položiek do zásoby (Štatis-

tický úrad SR, 2016).  

Analýza štruktúry spotreby vychádza z klasifikácie individuálnej spotreby podľa účelu 

(COICOP), pričom skúmané sú tieto kategórie: CP01 – potraviny a nealkoholické nápoje; 

CP02 – alkoholické nápoje a tabak; CP03 – odevy a obuv; CP04 – bývanie, voda, elektrina 

a iné palivá; CP05 – nábytok, bytové vybavenie a bežná údržba domu; CP06 – zdravotníctvo; 

CP07 – doprava; CP08 – pošta a telekomunikácie; CP09 – rekreácia a kultúra; CP10 – vzde-

lávanie; CP11 – hotely, kaviarne a reštaurácie; CP12 – rôzne tovary a služby.  

Analýza nerovností v SR je založená na využití pomerového ukazovateľa príjmov 

resp. výdavkov 20 % najbohatších a najchudobnejších domácností (s80/s20) prepočítaných na 

jedného člena domácnosti, pričom z analýzy je vynechaných dolných a horných 5 % domác-

ností a to z dôvodu výskytu extrémnych hodnôt. Do analýzy neboli zahrnuté ani domácnosti 

na čele so starobným dôchodcom a to preto, že väčšina týchto domácností by z dôvodu rela-

tívne nízkych starobných dôchodkov automaticky bola zaradená do skupiny nižšie príjmo-

vých domácností, pričom štruktúra ich príjmov aj spotreby je rozdielna v porovnaní 

s domácnosťami na čele s osobou v produktívnom veku. Analyzované tak boli len domácnosti 

na čele s prednostom v produktívnom veku. Východiskom pre spracovanie kapitoly boli vý-

sledky už doteraz publikovaných prác autormi (napr.: König – Dováľová, 2015, König – Do-

váľová, 2016) ako aj prác domácich a zahraničných autorov.  

Pri skúmaní vplyvu zmeny cenovej hladiny na vývoj nerovností v oblasti spotreby sa 

vychádza z už dosiahnutých výsledkov autorov publikovaných v predchádzajúcom článku 

(Dováľová – König, 2016). V tomto článku je bližšie popísaný QUAIDS model vyvinutý au-

tormi Banks – Blundell – Lewbel (1997), ktorý bol použitý na výpočet výdavkových elasticít, 

pričom následne boli identifikované nevyhnutné a luxusné skupiny tovarov a služieb pre niž-

šie a vyššie príjmové domácnosti. Pre nižšie príjmové domácnosti možno zaradiť medzi lu-

xusné tieto skupiny tovarov a služieb: CP03 – Odevy a obuv; CP05 –   Nábytok, bytové vyba-

venie a bežná údržba domu; CP06 –   Zdravie; CP08 –  Rekreácia, kultúra a CP09 –  Hotely, 
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kaviarne a reštaurácie. Medzi nevyhnutné tovary a služby patria pre nízkopríjmové domác-

nosti nasledovné skupiny tovarov a služieb: CP01 –  Potraviny a nealkoholické nápoje a CP04 

–  Bývanie a energie.
1
 V sledovanom období (r. 2004 – 2012) patrili medzi nevyhnutné 

a luxusné tovary a služby pre vyššie a nižšie príjmové domácnosti rovnaké skupiny tovarov 

a služieb, čo do určitej miery súvisí s príjmovou situáciou v krajine ale aj so spotrebiteľskými 

zvyklosťami. Pri vyššie príjmových domácnostiach v porovnaní s nižšie príjmovými domác-

nosťami možno pozorovať nižšie hodnoty koeficientu elasticity pri luxusných aj pri nevy-

hnutných skupinách tovarov a služieb, čo znamená že ich výdavky sú menej citlivé na zmeny 

v príjmoch resp. zmeny v celkových výdavkoch. Cenový vývoj bol nasledovne analyzovaný 

zvlášť pre luxusné a zvlášť pre nevyhnutné tovary. Za účelom získania cenového vývoja pre 

luxusné a nevyhnutné tovary boli v každom roku vypočítané vážené cenové indexy pre obe 

skupiny tovarov, pričom váhy boli získané z priemerných hodnôt podielov na spotrebe jednot-

livých výdavkových skupín tvoriacich luxusné a nevyhnutné tovary. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Autori Dováľová – König (2016) zaradili medzi nevyhnutné tovary a služby aj kategóriu CP012 – Rozličné 

tovary a služby. V tejto štúdii však bude od tejto kategórie abstrahované a to z dôvodu potreby poukázania na 

problematický cenový vývoj potravín,  bývania a energií. 
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2.  NEROVNOSTI V PRÍJMOCH A V SPOTREBE NA NÁRODNEJ  

 A REGIONÁLNEJ ÚROVNI 

 

Jedným z hlavných indikátorov, ktorý ovplyvňuje spotrebiteľské správanie je čistý pe-

ňažný príjem domácnosti. Ako vidieť na grafe 1, v roku 2015 bol čistý peňažný príjem na 

jedného člena vyššie príjmových domácností zhruba na úrovni 2,9 násobku čistého peňažného 

príjmu nižšie príjmových domácností. V oblasti čistých peňažných príjmov zo zamestnania sú 

tieto nerovnosti medzi vyššie a nižšie príjmovými domácnosťami počas celého sledovaného 

obdobia ešte o niečo vyššie. Pozitívny ekonomický vývoj medzi rokmi 2004 a 2008 pomohol 

znížiť tieto nerovnosti tým, že pracovné príjmy nižšie príjmových domácností rástli rýchlejšie 

v porovnaní s priemerom za celú populáciu. Hodnota pomerového ukazovateľa čistých pe-

ňažných príjmov zo zamestnania vyššie a nižšie príjmových domácností medzi týmito rokmi 

poklesla zo 4,1 na 3,1. Po vypuknutí krízy však prichádzali o prácu najmä nižšie kvalifikovaní 

pracovníci, ktorí boli prevažne na čele nižšie príjmových domácností. V dôsledku toho hod-

nota pomerového ukazovateľa čistých peňažných príjmov zo zamestnania vyššie a nižšie 

príjmových domácností sa opäť zvýšila a v roku 2010 dosiahla úroveň 4,0. Kríza tak prehĺbila 

nerovnosti v oblasti disponibilných príjmov domácností na Slovensku. Aj napriek tomu, že po 

roku 2010 sa hodnota tohto ukazovateľa mierne znižovala, do roku 2012 nedosiahla predkrí-

zovú úroveň. Medzi rokmi 2012 – 2015 došlo dokonca k miernemu nárastu hodnoty tohto 

pomerového ukazovateľa, čo bolo spôsobené rýchlejším rastom priemerných čistých peňaž-

ných príjmov zo zamestnania vyššie príjmových domácností v porovnaní s nižšie príjmovými 

domácnosťami.  

 

G r a f   1  
Vývoj nerovností v oblasti príjmov a výdavkov v SR, r. 2004 – 2015 

 

Poznámka: cpp – čistý peňažný príjem domácnosti, cpp_zam – čistý peňažný príjem domácnosti zo zamestnania, 

sv_d – spotrebné výdavky domácnosti, cpv – čisté peňažné výdavky domácnosti (pomerové ukazovatele vyššie 

a nižšie príjmových domácností). 

Zdroj: Vlastné spracovanie z údajov štatistiky rodinných účtov ŠÚ SR. 
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Nerovnosti v oblasti čistých peňažných výdavkov a najmä v oblasti spotrebných vý-

davkov boli o niečo nižšie ako nerovnosti v oblasti príjmov. Pomerové ukazovatele vyššie 

príjmových a nižšie príjmových domácností týchto dvoch indikátorov sa v sledovanom obdo-

bí pohybovali približne okolo hodnoty 2,5. Medzi rokmi 2012 – 2015 došlo k zníženiu tohto 

pomerového ukazovateľa, čo bolo spôsobené tým, že priemerné spotrebné výdavky nižšie 

príjmových domácností na jedného člena domácnosti rástli rýchlejšie v porovnaní s vyššie 

príjmovými domácnosťami.  

Rast nerovností v oblasti príjmov v čase krízy sa tak na Slovensku plne nepretavil do 

rastu nerovností v oblasti spotreby. Bolo to najmä v dôsledku vplyvu kombinácie viacerých 

faktorov, vrátane opatrení v oblasti sociálnej politiky. Sociálne príjmy pomohli do určitej mie-

ry kompenzovať výpadok pracovných príjmov najmä u nižšie príjmových domácností, čo im 

pomáhalo vyrovnať spotrebu v čase. Podiel sociálnych príjmov na celkových príjmoch nižšie 

príjmových domácností počas rokov rýchleho hospodárskeho rastu postupne klesal, avšak po 

roku 2008 s poklesom podielu pracovných príjmov začal opäť rásť až do v roku 2010, kedy 

dosiahol úroveň približne 32 % (graf 2a). Hoci v posledných rokoch došlo k určitému zlepše-

niu, do roku 2015 nedosiahol podiel pracovných príjmov na celkových peňažných príjmoch 

nižšie príjmových domácností predkrízovú úroveň. Dlhodobo vysoký podiel sociálnych príj-

mov u nižšie príjmových domácností nasvedčuje tomu, že zamestnanosť nižšie kvalifikova-

ných ľudí súvisí aj s inými faktormi ako je ekonomický vývoj ako napr. so štrukturálnymi 

problémami, či regionálnymi problémami a pod. 

 

G r a f   2  
Štruktúra čistých peňažných príjmov nižšie a vyššie príjmových domácností 

    

            a. Nižšie príjmové domácnosti                                        b. Vyššie príjmové domácnosti 

Poznámka: cpp_zam – čistý peňažný príjem zo zamestnania, sam. – príjem zo samozamestnávania, soc. – so-

ciálne príjmy, iné – iné peňažné príjmy (majetkové príjmy ai.). 

Zdroj: Vlastné spracovanie z údajov štatistiky rodinných účtov ŠÚ SR. 
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Dôležité je tiež poukázať na relatívne veľmi nízku úroveň majetkových príjmov aj 

u vyššie príjmových domácností. V štruktúre čistých peňažných príjmov vyššie príjmových 

domácností dominujú príjmy zo zamestnania, ktorých podiel bol v roku 2015 na úrovni 68 % 

(čo bolo o približne o 12 p. b. viac ako pri nižšie príjmových domácnostiach). Pravidelné 

príjmy od iných domácností, ktoré sú na grafoch 5a, 5b súčasťou iných príjmov, boli u vyššie 

ale aj nižšie príjmových domácností v sledovanom období na veľmi nízkej úrovni, čo nasved-

čuje tomu, že ako zdroj vyrovnávania spotreby sú využívané len vo veľmi malej miere.  

Na veľké regionálne nerovnosti Slovenska v oblasti ekonomickej výkonnosti ale aj 

príjmov upozorňuje viacero štúdií (napr. OECD, 2013). Podľa OECD (2016) patrilo Sloven-

sko (spolu s Austráliou, Mexikom, Izraelom a Estónskom) v roku 2014 ku krajinám 

s najväčšími regionálnymi nerovnosťami disponibilných príjmov. Zároveň patrilo do skupiny 

krajín, v ktorých sa medzi rokmi 2000 – 2013 najviac tieto regionálne nerovnosti prehĺbili. 

Z tohto titulu preto vyvstáva otázka, ako sa tieto regionálne nerovnosti v disponibilných príj-

moch prejavujú v regionálnych nerovnostiach v spotrebe.  

Na obrázku 1 vidieť regionálne nerovnosti spotrebných výdavkov v roku 2015. Košic-

ký, Prešovský a Banskobystrický kraj patria do skupiny regiónov s najnižšími priemernými 

spotrebnými výdavkami na jedného člena domácnosti spomedzi všetkých regiónov Sloven-

ska. Do druhej skupiny krajov s priemernými spotrebnými výdavkami na člena domácnosti 

v rozpätí medzi 350 – 400 eur možno zaradiť Nitriansky, Žilinský, Trnavský a Trenčiansky 

kraj. Priemerné spotrebné výdavky na člena domácnosti vo výške nad 400 eur mali len do-

mácnosti z Bratislavského kraja. Ako vidieť na tomto obrázku, výška priemerných mesačných 

spotrebných výdavkov domácností je značne regionálne diferencovaná, pričom je vo veľkej 

miere determinovaná kombináciou pôsobenia ekonomických faktorov (napr. výška disponi-

bilných príjmov domácností, výška pracovných príjmov, možnosti uplatnenia sa na trhu prá-

ce, možnosti tvorby a využitia úspor, cenový vývoj a pod.) ale aj tých neekonomických (napr. 

počet členov domácnosti, regionálne zvyklosti, preferencie, vzdelanostná úroveň ai.). Vo vše-

obecnosti platí, že skupiny regiónov s vyššou mierou nezamestnanosti a nižšou úrovňou dis-

ponibilných príjmov majú aj nižšiu úroveň priemerných spotrebných výdavkov. 

Mobilita mladých ľudí súvisiaca najmä s nedostatkom pracovných príležitostí 

v niektorých častiach Slovenska je dôležitým faktorom ovplyvňujúcim demografickú štruktú-

ru ako aj štruktúru ponuky práce v regiónoch. Podľa OECD (2016) na Slovensku viac ako 

90% migrácie mladých ľudí súviselo s presunom z vidieckych do mestských oblastí. Proble-

matickým sa tak stáva vysídľovanie a zhoršujúca sa veková štruktúra vidieckych oblastí, 

v ktorých dochádza k rastu počtu osôb v poproduktívnom veku v pomere k počtu osôb 

v produktívnom veku. Tieto skutočnosti budú v budúcnosti určujúce nielen pre celkovú výšku 

spotrebných výdavkov v regiónoch, ale aj pre štruktúru spotreby. 
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O b r á z o k   1  
Regionálne nerovnosti spotrebných výdavkov, r. 2015,  eur (v cenách roku 2015) 
 

 

Poznámka: Priemerné mesačné spotrebné výdavky domácnosti (okrem domácností na čele so starobným dô-

chodcom) boli prepočítané na jedného člena domácnosti. 

Zdroj: Vlastné spracovanie z údajov štatistiky rodinných účtov ŠÚ SR. 

 

Ako vidieť v tabuľke 1, v roku 2015 mala skupina krajov Banskobystrický, Prešovský 

a Košický kraj jednoznačne najvyšší podiel domácností s priemerným mesačným čistým pe-

ňažným príjmom na jedného člena domácnosti do 300 eur. Oproti tomu v Bratislavskom kraji 

bol podiel domácností s takýmto nízkym príjmom len na úrovni 6,6 %.  

 

T a b u ľ k a   1  
Rozloženie domácností podľa pásiem čistých peňažných príjmov, r. 2015  

(v cenách roku 2015), v % 

EUR/Kraj  BA TT TN NR ZL BB PO KE 

do 300 6,6 15,8 15,7 22,7 24,7 25,5 34,1 25,1 

300 –  400 13,5 21,9 20,7 20,7 24,1 17,9 26,6 24,2 

400 – 500 21,0 23,7 30,9 20,2 20,7 19,1 17,6 24,1 

500 – 600 16,6 12,7 16,0 15,5 13,1 14,8 8,4 10,3 

 nad 600 42,3 25,9 16,8 20,9 17,4 22,6 13,2 16,3 

Poznámka: Pásma predstavujú rozpätie priemerných mesačných čistých peňažných príjmov domácností (okrem 

domácností na čele so starobným dôchodcom)  prepočítaných na jedného člena domácnosti. 

Zdroj: Vlastné spracovanie z údajov štatistiky rodinných účtov ŠÚ SR. 
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Regionálne nerovnosti v oblasti príjmov sú transformované do regionálnych nerovnos-

tí v oblasti spotreby (tabuľka 2). Pre porovnanie môžeme uviesť, že kým napríklad 

v Prešovskom kraji až 63 % domácností malo v roku 2015 priemerné mesačné spotrebné vý-

davky na člena domácnosti nižšie ako 300 eur, tak v Bratislavskom kraji to bolo zruba 33 % 

domácností.  

 

T a b u ľ k a   2  
Rozloženie domácností podľa pásiem spotrebných výdavkov, r. 2015 (v cenách roka 2015), v % 

 EUR/Kraj BA TT TN NR ZL BB PO KE 

do 300 33,0 46,5 43,0 54,1 49,8 51,4 63,0 57,3 

300 – 400 28,7 27,6 22,2 20,7 21,4 20,7 16,7 23,4 

400 – 500 16,9 8,2 16,7 9,6 14,6 10,6 11,0 11,7 

500 – 600 6,1 7,4 7,3 4,9 6,1 7,9 3,8 4,0 

nad 600 15,3 10,3 10,9 10,7 8,0 9,4 5,5 3,6 

Poznámka: Pásma predstavujú rozpätie priemerných mesačných spotrebných výdavkov domácností (okrem 

domácností na čele so starobným dôchodcom)  prepočítaných na jedného člena domácnosti. 

Zdroj: Vlastné spracovanie z údajov štatistiky rodinných účtov ŠÚ SR. 

 

Detailnejšia analýza v čase poukazuje na dlhodobo pretrvávajúci problém regionál-

nych disparít spotrebných výdavkov. Na grafe 3 vidieť podiel domácností v Bansko-

bystrickom, Prešovskom, Košickom a Bratislavskom kraji so spotrebnými výdavkami do 300 

eur (v stálych cenách roka 2005 prepočítaných na jedného člena domácnosti). Práve v krajoch 

bojujúcich s vysokou dlhodobou mierou nezamestnanosti vidieť pretrvávajúci podiel domác-

ností s nízkymi príjmami ale aj nízkymi spotrebnými výdavkami.  

 

G r a f   3  
Podiel domácností vo vybraných krajoch so spotrebnými výdavkami do 300 eur  

(v stálych cenách roka 2005) na jedného člena domácnosti, v % 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie z údajov štatistiky rodinných účtov ŠÚ SR. 
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Medzi rokmi 2012 – 2015 došlo k poklesu podielu domácností s čistým peňažným 

príjmom na jedného člena domácnosti do 300 eur (v s.c. r. 2005) vo všetkých ôsmych kra-

joch, čo sa prejavilo aj v poklese podielu domácností s priemernými spotrebnými výdavkami 

na jedného člena domácnosti do 300 eur (v s.c. 2005) rovnako vo všetkých krajoch, okrem 

Bratislavského. V Bratislavskom kraji sa tento pomer domácností mierne zvýšil a to najmä 

v dôsledku toho, že domácnosti rast príjmov nepretavili plne do spotreby. Aj napriek určitým 

zlepšeniam tento pomer ostáva naďalej vysoký v krajoch s vysokou mierou nezamestnanosti. 

K tomuto znižovaniu podielu domácností s relatívne nízkymi spotrebnými výdavkami však 

prispelo nielen zvyšovanie reálnych disponibilných príjmov ale aj zvyšovanie zadlženosti 

domácností.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

3. ZMENY V ŠTRUKTÚRE SPOTREBY 

 

V budúcnosti možno predpokladať, že práve starnutie populácie bude z pohľadu for-

movania dopytu na spotrebiteľskom trhu patriť medzi najdôležitejšie faktory.
2
 Spotrebiteľské 

zvyklosti môžu ovplyvniť okrem demografického vývoja aj nové skutočnosti ako napr. rast 

popularity tzv. bio produktov, zvýšený záujem o zdravý životný štýl, skracovanie doby náku-

pov, preferovanie nákupov uskutočnených raz týždenne a „na jednom mieste“, zvyšovanie 

možností stravovania mimo domu a pod. Všetky tieto skutočnosti pri súčasnom pôsobení 

ekonomických faktorov budú pôsobiť na zmenu štruktúry spotrebných výdavkov, ktoré do 

určitej miery odzrkadľujú blahobyt obyvateľstva v krajine. V tejto súvislosti je potrebné spo-

menúť aj rast príjmových nerovností, ktorý je najmä v nových členských krajinách limitujú-

cim faktorom konvergencie spotreby smerom k západným ekonomikám EÚ. Vplyv tohto fak-

tora je však do určitej miery kompenzovaný rastom zadlžovania domácností, čo sa však 

v budúcnosti vzhľadom na nutnosť splácania úrokov z akumulovaného dlhu môže prejaviť na 

znižovaní ich kúpnej sily.  

Ako vidieť v tabuľke 3, na Slovensku rovnako ako v mnohých ďalších rozvinutých 

ekonomikách dochádzalo k znižovaniu podielu výdavkov na potraviny a nealkoholické nápo-

je, pričom medzi rokmi 2004 – 2015 došlo k poklesu ich podielu približne o 5,8 p. b. Tento 

pokles bol v určitých rokoch kompenzovaný rastom podielu výdavkov na bývanie a energie. 

Celkovo tieto dve kategórie tvoria na Slovensku najväčší podiel rozpočtu domácností, avšak 

tento podiel sa v sledovanom období znížil o 8 p. b. Napriek miernemu poklesu ich podiel 

ostáva na relatívne vysokej úrovni (približne 45 %), čo je dôsledkom najmä vývoja v oblasti 

príjmov. Pri nižšie príjmových domácnostiach bol tento podiel v roku 2015 na úrovni 50,2 %, 

čo obmedzuje schopnosť týchto domácností uspokojiť svoje potreby v iných oblastiach. 

Štruktúra vyššie príjmových domácností sa síce viac približuje štruktúre spotreby domácností 

v EÚ 15, avšak aj tieto domácnosti ešte oproti priemeru EÚ 15 vykazujú relatívne vyšší po-

diel výdavkov na potraviny a bývanie a energie (40,5 %). 

Výrazne rastúci trend zaznamenala skupina spotrebných výdavkov CP07 (Doprava), 

podiel výdavkov na túto kategóriu sa zvýšil medzi rokmi 2004 – 2015 približne o 4 p. b.. Táto 

kategória spotrebných výdavkov v sebe zahŕňa aj nákup dopravných prostriedkov, teda nákup 

tovarov dlhodobej spotreby.
3
 Rastúci trend bol zaznamenaný aj v kategórii CP08 (Pošta 

a telekomunikácie), v rámci ktorej výdavky za telefónne služby (skupina 83), ktoré v priemere 

reprezentujú viac ako 95% celkových výdavkov v skupine CP08 sa v sledovanom období 

takmer zdvojnásobili. V štruktúre spotrebných výdavkov sa mierne zvýšil podiel výdavkov na 

                                                           
2
 Problematike zmeny spotrebiteľského správania vplyvom demografických zmien sa venujú napr. Pauhofová –

Dováľová (2014), Štefánik a kol. (2013).  
3
 Tento nárast mohol súvisieť s rastom nákupu automobilov v SR z 1,95 mil. áut evidovaných v SR v roku 2004 

na 2,95 mil. áut evidovaných v roku 2016, pričom viac ako 0,5 mil. áut bolo evidovaných od roku 2011 (MV SR, 

2017).  
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rekreáciu a kultúru (CP09) ako aj podiel výdavkov na hotely, kaviarne a reštaurácie (CP11). 

V sledovanom období došlo aj k zvýšeniu podielu výdavkov na zdravie, čo možno pripísať 

celkovému nárastu cien liekov a cien zdravotnej starostlivosti spojený s transformáciou 

a reformou v zdravotníctve. Podiel výdavkov na vzdelávanie (CP10) je dlhodobo na veľmi 

nízkej úrovni, nedosahuje ani 1% z celkového rozpočtu domácností. 

 

T a b u ľ k a   3  
Štruktúra spotrebných výdavkov podľa klasifikácie COICOP, r. 2004 – 2015  

(nominálne ceny, v %) 

  CP01 CP02 CP03 CP04 CP05 CP06 CP07 CP08 CP09 CP10 CP11 CP12 

Priem.spotr. 

výd. dom. 

2004 28,1 3,5 5,8 25,0 3,5 2,3 7,0 4,8 5,9 0,7 4,9 8,6 708 eur 

2005 28,3 3,4 5,8 23,2 3,6 2,7 7,3 4,9 5,8 0,7 5,4 8,8 741 eur 

2006 26,2 3,2 5,7 24,6 3,7 2,4 7,2 5,9 6,0 0,7 5,8 8,5 820 eur 

2007 26,1 3,2 6,1 23,0 4,1 2,4 7,5 6,2 6,2 0,7 6,1 8,4 880 eur 

2008 25,6 3,0 6,7 22,5 4,3 2,5 7,8 6,4 6,6 0,5 6,5 7,6 929 eur 

2009 25,1 3,2 6,0 23,0 4,1 2,7 7,9 6,9 6,4 0,5 6,5 7,6 877 eur 

2010 25,7 3,7 5,8 23,6 3,6 2,8 7,7 6,7 6,6 0,4 6,0 7,4 887 eur 

2011 25,2 3,5 5,9 22,8 3,5 2,7 8,6 6,5 6,5 0,5 6,7 7,5 923 eur 

2012 25,3 3,5 5,6 23,1 3,5 2,8 8,9 6,5 6,5 0,5 6,6 7,3 925 eur 

2015 22,3 3,2 5,2 22,8 5,1 2,9 10,9 6,4 6,7 0,8 5,7 8,1 1 020 eur 

Priemer 25,8 3,3 5,9 23,4 3,9 2,6 8,1 6,1 6,3 0,6 6,0 8,0   

Zdroj: Vlastné spracovanie z údajov štatistiky rodinných účtov ŠÚ SR. 

 

 Z vývoja pomerových ukazovateľov spotrebných výdavkov na  luxusné a nevyhnutné 

tovary a služby možno vyčítať niekoľko skutočností. Pozitívny ekonomický vývoj 

v predkrízovom období pomohol znižovať nerovnosti medzi vyššie a nižšie príjmovými do-

mácnosťami najmä v oblasti luxusných tovarov a služieb. Teda aj nižšie príjmové domácnosti 

si mohli dovoliť zvýšiť výdavky na tie tovary a služby, ktoré im boli v minulosti odopreté 

alebo si ich mohli dovoliť kupovať len v menšej miere. Ako však vidieť na grafe 4, 

v dôsledku krízy a neistého vývoja nižšie príjmové domácnosti znížili vo väčšej miere spot-

rebné výdavky na tovary dlhodobej spotreby v porovnaní s vyššie príjmovými domácnosťami, 

čo malo za následok zvýšenie nerovností v spotrebe luxusných tovarov a služieb. Opätovné 

zrýchlenie ekonomického rastu ale aj zlepšenie niektorých sociálno-ekonomických paramet-

rov (najmä postupné zlepšovanie situácie na trhu práce) ale aj optimistické očakávania do-

mácností ohľadom budúcich príjmov a pokles úrokových mier podporujúci zadlžovanie do-

mácností podnietilo v nasledujúcom období znižovanie nerovností v oblasti spotreby luxus-

ných tovarov a služieb. V roku 2015 tak boli výdavky na luxusné tovary a služby vyššie príj-

mových domácností v porovnaní s nižšie príjmovými domácnosťami na úrovni 2,7 násobku. 

V prípade nevyhnutných tovarov bola úroveň pomerového ukazovateľa relatívne stabilná, 

oscilovala okolo hodnoty 2. V roku 2015 mierne poklesla na úroveň 1,7 násobku.  
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G r a f   4  
Vývoj pomerových ukazovateľov spotrebných výdavkov na  luxusné a nevyhnutné tovary  

a služby vyššie a nižšie príjmových domácností  (2004 – 2015) 

 
 

Zdroj: Vlastné spracovanie z údajov štatistiky rodinných účtov ŠÚ SR. 

 

Graf 5 znázorňuje vývoj spotrebných výdavkov na nevyhnutné a luxusné tovary 

a služby nižšie a vyššie príjmových domácností medzi rokmi 2004 – 2015 v absolútnom vy-

jadrení. Tento graf prispieva k lepšiemu pochopeniu vyššie popisovaných tendencií v oblasti 

výdavkov na luxusné tovary a služby vyššie a nižšie príjmových domácností. Inými slovami 

povedané, v predkrízovom období bol relatívny rast výdavkov na luxusné tovary a služby 

nižšie príjmových domácností rýchlejší ako vyššie príjmových domácností. V čase krízy bol 

pokles výdavkov na luxusné tovary a služby vyšší u vyššie príjmových domácností ako 

u nižšie príjmových domácností, v dôsledku čoho mierne vzrástli nerovnosti v spotrebe lu-

xusných tovarov a služieb. Medzi rokmi 2012 – 2015 vidieť, že v relatívnom vyjadrení rástli 

výdavky na luxusné tovary a služby nižšie príjmových domácností rýchlejšie ako vyššie príj-

mových domácností. Čisté peňažné príjmy nižšie príjmových domácností však nerástli rých-

lejšie ako čisté peňažné príjmy vyššie príjmových domácností. Rovnako treba upozorniť na 

to, že v tomto období spotrebné výdavky (rovnako ako aj čisté peňažné výdavky) nižšie príj-

mových domácností rástli rýchlejšie ako čisté peňažné príjmy týchto domácností. Predchádza-

júci vývoj čistých peňažných príjmov a výdavkov nižšie príjmových domácností nevytváral 

predpoklady pre generovanie úspor, z tohto dôvodu je pravdepodobné, že rast výdavkov na 

luxusné tovary a služby bol podporený opätovným rastom zadlžovania sa týchto domácností.  

Nasledujúci graf 6 poukazuje na rozdielnosť priemerných spotrebných výdavkov na 

luxusné tovary a služby na jedného člena domácnosti v krajoch. Opäť vidieť, že Bratislavský 

kraj sa vymyká úrovňou priemerných spotrebných výdavkov na luxusné tovary a služby na 

jedného člena domácnosti. Košický, Prešovský a Banskobystrický kraj tvoria  rovnako ako pri 

celkových spotrebných výdavkoch skupinu krajov s ich najnižšou úrovňou, čo je spôsobené 

problematickou situáciou na strane reálnych príjmov populácie, najmä v oblasti mzdového 

vývoja. V dôsledku vplyvu ekonomických faktorov domácnosti v týchto krajoch vynakladajú 

väčšiu časť rozpočtu na potraviny, bývanie a energie, čo sa následne prejavuje v nižšom podiele 
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výdavkov na luxusné tovary a služby. Situáciu v oblasti vývoja výdavkov na luxusné tovary 

a služby môžu výrazne ovplyvniť demografické procesy (prebiehajúce rôzne rýchlo 

a s rôznou intenzitou v jednotlivých regiónoch Slovenska), keďže budeme mať jednu 

z najrýchlejšie starnúcich populácií v Európe. To pri súčasnej príjmovej situácii mladých ľudí 

a relatívne vysokom podiele dôchodcov so starobnými dôchodkami nižšími ako 300 eur
4
 mô-

že v budúcnosti výrazne sťažiť dosahovanie ekonomického rastu, ktorý by bol vo väčšej mie-

re ťahaný rastom domácej spotreby.  

 

G r a f   5  
Vývoj spotrebných výdavkov na luxusné a nevyhnutné tovary a služby nižšie a vyššie  

príjmových domácností prepočítané na člena domácnosti (2004-2015),  eur (nominálne ceny) 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie z údajov štatistiky rodinných účtov ŠÚ SR. 

 

G r a f   6  
Vývoj spotrebných výdavkov na luxusné tovary a služby prepočítané na člena domácnosti podľa 

krajov, (v stálych cenách roka 2005, eur) 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie z údajov štatistiky rodinných účtov ŠÚ SR. 

                                                           
4
 Podľa Pauhofová (2010, 2012) starobnými dôchodkami do 300 eur disponuje takmer 96 % obyvateľov                 

v 4 krajoch. 
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4. VPLYV CENOVÉHO VÝVOJA NA NEROVNOSTI V SPOTREBE,  

    SKLON K ÚSPORÁM A ZADLŽENIE DOMÁCNOSTÍ 

 
Jedným z kľúčových ekonomických determinantov spotreby (okrem disponibilného 

príjmu a pod.) je cenový vývoj. Na základe grafu 7, reprezentujúceho cenový vývoj vážených 

cenových indexov pre nevyhnutné a luxusné tovary a služby možno konštatovať, že cenový 

vývoj nevyhnutných tovarov a služieb bol výrazne rýchlejší ako rast cien v oblasti luxusných 

tovarov a služieb. Zatiaľ čo cenový index luxusných tovarov (rok 2000 = 100) vzrástol 

z úrovne 114,4 v roku 2004 na úroveň 135,5 v roku 2015, ceny nevyhnutných tovarov vzrástli 

za sledované obdobie takmer o 60 percentuálnych bodov. Tento vysoký rast bol spôsobený 

predovšetkým rastom cien v oblasti bývania a energií, kde ceny za sledované obdobie vzrástli 

v priemere o takmer 90 percentuálnych bodov. Ceny elektriny, plynu a ostatných palív (kate-

gória 45) vzrástli v sledovanom období o viac ako 70 percentuálnych bodov.  

 

G r a f   7  
Vývoj vážených cenových indexov pre skupiny luxusných a nevyhnutných tovarov a služieb,  

100 = 2000 (2004 – 2015) 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie z údajov štatistiky rodinných účtov ŠÚ SR. 

 

Takýto cenový vývoj je znepokojivý najmä v súvislosti so štruktúrou spotreby nižšie 

príjmových domácností, v ktorej jednoznačne dominujú výdavky na nevyhnutné tovary 
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príjmových domácností (50,2 %) na celkových spotrebných výdavkoch približne o 10 p. b. 

vyšší ako u vyššie príjmových domácností (40,5 %). Zároveň podiel výdavkov na luxusné 

tovary a služby bol u nižšie príjmových domácností o 6 p. b. nižší ako u vyššie príjmových 

domácností (t.j. 22,2 % u nižšie príjmových domácností v porovnaní s 28,2% u vyššie príj-

mových domácností). Cenový vývoj tak jednoznačne prispieval k prehlbovaniu nerovností 
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spomenúť určité špecifiká cenového vývoja medzi rokmi 2013 – 2015. V roku 2013 sme boli 

svedkami relatívne nízkeho tempa rastu cenovej hladiny, pričom už na konci roka 2013 miera 

inflácie dosahovala takmer nulové medziročné zmeny. Zmeny v určitých determinantoch ce-

nového vývoja (ako napr. zmeny ceny ropy a zemného plynu; vývoj v oblasti monetárnej po-

litiky ECB, cien v regulovaných odvetviach, výmenného kurzu EUR/USD, či ekonomického 

vývoja u hlavných obchodných partnerov a pod.) podporili v rokoch 2014 a 2015 deflačné 

tendencie. Pokles cien niektorých položiek výdavkov na potraviny a bývanie umožnil znížiť 

podiel nevyhnutných tovarov a služieb na celkových spotrebných výdavkoch vyššie príjmo-

vých domácností, u ktorých je možné predpokladať, že ich potreby v tejto oblasti boli z väčšej 

miery saturované. Podiel nevyhnutných tovarov a služieb na celkových spotrebných výdav-

koch u nižšie príjmových domácností medzi rokmi 2012 –2015 stagnoval, čo do určitej miery 

súvisí s tým, že aj napriek zníženiu cien nevyhnutných tovarov a služieb a zvýšeniu celko-

vých spotrebných výdavkov, tieto domácnosti neznížili výdavky na potraviny a bývanie, na-

opak, mierne ich zvýšili.
5
 Takýto cenový vývoj podporil realizovanie odloženej domácej spot-

reby aj luxusných tovarov a služieb najmä u nižšie príjmových domácností, čo sa prejavilo na 

miernom zvýšení podielu luxusných tovarov a služieb na celkových spotrebných výdavkoch 

u týchto domácností.  

 

G r a f   8  
Vývoj podielov luxusných a nevyhnutných tovarov a služieb na celkovej spotrebe nižšie a vyššie 

príjmových domácností, (2004 – 2015) 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie z údajov štatistiky rodinných účtov ŠÚ SR. 

 

                                                           
5
 Možno predpokladať, že nižšie príjmové domácnosti nemajú stále uspokojené potreby v oblasti nevyhnutných 

tovarov a služieb, napr. v oblasti stravovania. Vyššie ceny zdravých potravín a ich nižšia dostupnosť pre nižšie 

príjmové domácnosti predstavuje naďalej výraznú bariéru pri budovaní návykov zdravého stravovania u týchto 

domácností.  
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Úspory ale aj úvery sú ďalším zdrojom vyrovnávania spotreby v čase. Na grafe 9 je 

znázornený sklon k úsporám vyššie a nižšie príjmových domácností. Priaznivý ekonomický 

vývoj do roku 2008 pozitívne ovplyvnil ochotu domácností riskovať, čo sa odzrkadlilo na 

negatívnom sklone k úsporám nižšie príjmových domácností. Je možné predpokladať, že prá-

ve tieto domácnosti si v minulosti v dôsledku relatívne nízkych čistých peňažných príjmov na 

jedného člena domácnosti neboli schopné vytvoriť úspory, ktorými by si kompenzovali rých-

lejší rast spotrebných výdavkov v porovnaní s rastom čistých disponibilných príjmov a teda 

rástla ich zadlženosť. Na druhej strane, vyššie príjmové domácnosti plne nepretavili rast dis-

ponibilných príjmov do rastu spotrebných výdavkov, ale skôr do rastu úspor. Táto skutočnosť 

sa prejavila v miernom znižovaní nerovností v spotrebe. Po roku 2008 z dôvodu opatrnostné-

ho motívu nižšie príjmové domácnosti prehodnotili negatívnu tvorbu úspor a vyššie príjmové 

domácnosti zvýšili sklon k úsporám, pričom oba typy domácností znížili spotrebné výdavky. 

Ako však vidieť na grafe 9, v roku 2015 nižšie príjmové domácnosti mali opäť záporný sklon 

k úsporám, čo indikuje tú skutočnosť, že ich spotreba bola ťahaná aj rastom ich zadlženosti.  

 

G r a f   9  
Sklon k úsporám vyššie a nižšie príjmových domácností 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie z údajov štatistiky rodinných účtov ŠÚ SR. 

 

Z pohľadu vyjadrenia zadlženosti na základe podielu výšky splátky na čistom príjme 

možno sledovať, že v predkrízovom období dochádzalo k rastúcemu trendu zvyšovania po-

dielu splátok na čistom príjme v oboch typoch domácností. V čase prepuknutia krízy sa preja-

vil opatrnostný motív, domácnosti znižovali spotrebné výdavky a rovnako aj prehodnocovali 

možnosti zadlženia sa. Ako však vidieť na grafe 10, medzi rokmi 2012-2015 došlo k zvýšeniu 

podielu splátok úverov na čistom peňažnom príjme práve u nižšie príjmových domácností. 

K tejto skutočnosti došlo aj napriek poklesu úrokových sadzieb a miernemu nárastu čistých 

peňažných príjmov domácností, čo súvisí so zvyšovaním miery ich zadlženia. V sledovanom 
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období došlo u vyššie príjmových domácností k poklesu podielu splátok úverov na čistých 

peňažných príjmoch domácností, čo ovplyvnila kombinácia faktorov ako pokles úrokových 

sadzieb (a teda zníženie splátok v nominálnom vyjadrení) a rýchlejší rast čistých peňažných 

príjmov v porovnaní s nižšie príjmovými domácnosťami.  

 

G r a f   10  
Podiel splátok úverov na čistom peňažnom príjme vyššie a nižšie príjmových domácností 

 

Poznámka: Spotrebné aj hypotekárne úvery spolu. 

Zdroj: Vlastné spracovanie z údajov štatistiky rodinných účtov ŠÚ SR. 

 

Splátky úverov vyššie príjmových domácností prepočítané na jedného člena domác-

nosti boli v roku 2015 zhruba na úrovni 2,4 násobku splátok nižšie príjmových domácností. 

Na grafe 11 vidieť, že kým medzi rokmi 2012 – 2015 došlo pri vyššie príjmových domácnos-

tiach v nominálnom vyjadrení k poklesu výšky splátok úverov prepočítaných na člena do-

mácnosti, tak pri nižšie príjmových domácnostiach, naopak táto výška splátky narástla. Tu 

však treba zobrať do úvahy, že kým zadlženie vyššie príjmových domácností súvisí najmä 

s úvermi na bývanie, zadlženie niektorých nižšie príjmových domácností súvisí aj s nutnosťou 

uspokojiť si svoje základné potreby.  

Rastu úverov na Slovensku na makro úrovni, ktorý je rýchlejší aj v porovnaní 

s krajinami strednej a východnej Európy s podobnou mierou zadlženosti, sa venuje napr. 

Rychtárik (2015). Autor upozornil na to, že v roku 2014 bol priemerný rast úverov na Sloven-

sku vôbec najvyšší v rámci celej Európskej únie. Najrýchlejšie rastú úvery s veľmi dlhou 

splatnosťou, čo je spojené s rastom dostupnosti bývania. 
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G r a f   11  
Výška splátok úverov vyššie a nižšie príjmových domácností prepočítaných na člena domácnosti, 

v eur (nominálne ceny) 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie z údajov štatistiky rodinných účtov ŠÚ SR. 

 

Ako vidieť na grafe 12, tempo rastu úverov na bývanie je počas celého sledovaného 

obdobia vyššie ako tempo rastu spotrebných úverov. Rovnako však vidieť, že v roku 2011 

bolo tempo rastu spotrebných úverov zhruba na rovnakej úrovni ako tempo rastu končenej 

spotreby domácností. V nasledujúcom období však dochádzalo k roztváraniu nožníc medzi 

tempom rastu úverov a tempom rastu konečnej spotreby domácností, t.j. dochádzalo k rastu 

podielu dlhu na konečnej spotrebe.  

 

G r a f   12  

Medziročná zmena objemu úverov, konečnej spotreby domácností, hrubého disponibilného 

dôchodku a hrubých miezd a platov v SR (v nominálnych cenách) 

 

Poznámka: KSD – konečná spotreba domácností, HDD – hrubý disponibilný dôchodok. 

Zdroj: Vlastné spracovanie z údajov ŠÚ SR a NBS. 
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Výrazný pokles úrokových sadzieb a zlepšenie situácie na trhu práce sprístupnili úvery 

väčšiemu počtu domácností, teda aj nižšie príjmovým domácnostiam (to sa prejavilo aj na ich 

zápornom sklone k úsporám, viď graf 9). 

 

ZÁVER 
 

Analýza príjmov a výdavkov vyššie a nižšie príjmových domácností ukázala, že kríza 

prehĺbila nerovnosti v oblasti príjmov, avšak rast týchto nerovností sa plne neprejavil v oblasti 

spotreby. V čase krízy vyššie príjmové domácnosti znížili spotrebné výdavky (prepočítané na 

člena domácnosti) vo väčšej miere ako nižšie príjmové domácnosti. V období, najmä medzi 

rokmi 2012 – 2015, tieto spotrebné výdavky nižšie príjmových domácností rástli rýchlejšie 

ako vyššie príjmových domácností, pričom v oblasti príjmov bola situácia rozdielna. Čisté 

peňažné príjmy (prepočítané na člena domácnosti) nižšie príjmových domácností rástli po-

malšie ako vyššie príjmových domácností. Zároveň v tomto sledovanom období možno pozo-

rovať, že kým sklon k úsporám vyššie príjmových domácností sa zvýšil a dosahuje kladné 

hodnoty, nižšie príjmové domácnosti majú opäť záporný sklon k úsporám. Zároveň 

v rozmedzí rokov 2012 – 2015 dochádza k zvýšeniu podielu splátok úverov na čistom peňaž-

nom príjme práve u nižšie príjmových domácností. U vyššie príjmových domácností dochá-

dza, naopak, k ich poklesu, čo bolo ovplyvnené kombináciou faktorov ako pokles úrokových 

sadzieb (a možnosť zníženia splátok na hypotekárnych úveroch) ako aj rýchlejší rast ich čis-

tých peňažných príjmov v porovnaní s nižšie príjmovými domácnosťami. Práve pokles úro-

kových sadzieb a mierne zlepšenie situácie na trhu práce sprístupnilo úvery väčšiemu počtu 

domácností, teda aj tým, nižšie príjmovým domácnostiam ktoré ich využívajú aj na uspokoje-

nie potrieb v oblasti luxusných tovarov a služieb, ktoré sú im častokrát v dôsledku relatívne 

nízkych príjmov odopreté. Na makro úrovni možno od roku 2011 sledovať roztváranie nožníc 

medzi tempom rastu úverov a tempom rastu konečnej spotreby domácností, čo indikuje rast 

podielu dlhu na konečnej spotrebe.  

K prehlbovaniu nerovností medzi vyššie a nižšie príjmovými domácnosťami 

v sledovanom období výrazne prispieval aj cenový vývoj,  nakoľko ceny nevyhnutých tova-

rov a služieb rástli omnoho rýchlejšie ako ceny luxusných tovarov a služieb, pričom práve tie 

v spotrebnom koši nižšie príjmových domácností tvorili najväčší podiel. Deflačné tendencie, 

ktoré sa na Slovensku začali prejavovať v rozmedzí rokov 2013 – 2015 podporili spolu 

s poklesom úrokovej miery a väčšou dostupnosťou úverov a pôžičiek ako aj zlepšovaním si-

tuácie na trhu práce realizovanie odloženej domácej spotreby najmä u nižšie príjmových do-

mácností, čím sa mierne znížili nerovnosti v oblasti spotreby. 

Vo všeobecnosti domácnosti využívajú (napr. v čase poklesu príjmov) na vyrovnáva-

nie spotreby: úspory, pôžičky, úvery, pravidelné príjmy od iných členov rodiny alebo vládne 

transfery. V štruktúre príjmov najmä nižšie príjmových ale aj tých vyššie príjmových domác-

ností majú majetkové príjmy (t.j. príjem z úrokov, dividendy, zisky z kapitálových investícií, 
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či príjem z prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku), ktoré by domácnostiam umožňo-

vali efektívne vyrovnávať spotrebu v čase, len relatívne veľmi nízky podiel. Podobne nízky 

podiel majú aj pravidelné príjmy od iných domácností. Jednoznačne najvyšší podiel na čis-

tých peňažných príjmoch vyššie aj nižšie príjmových domácností majú pracovné príjmy. 

V čase vypuknutia krízy, s rastom miery nezamestnanosti (najmä tých nižšie kvalifikovaných 

pracovných síl), klesali pracovné príjmy výraznejšie najmä u nižšie príjmových domácností. 

Je možné predpokladať, že tieto domácnosti z dôvodu relatívne nízkych príjmov už 

v predkrízovom období neboli schopné tvorby tzv. peňažného vankúša, ktorý by ich ochránil 

v čase zhoršenia situácie na trhu práce. Dôležitú úlohu tu zohrali sociálne príjmy, ktorých 

podiel na celkových príjmoch v čase krízy rástol, čím čiastočne pomohol vykompenzovať 

výpadok pracovných príjmov. Z pohľadu správneho nastavenia sociálnej politiky ako aj iných 

nástrojov hospodárskej politiky je tak dôležité poznať ako sa zmeny príjmov transformujú do 

spotreby a aké možnosti domácnosti využívajú na vyrovnanie straty pracovných príjmov 

v čase poklesu ekonomickej aktivity v krajine.  

Tieto poznatky sú dôležité z pohľadu pochopenia efektov pôsobenia redistibučných 

politík ako aj nastavenia stratégií boja proti chudobe. V súvislosti so znižovaním (regionál-

nych) nerovností by sa bolo vhodné okrem iného zamerať aj na efektívne nastavenie politík 

smerovaných na znižovanie nedokonalostí trhu práce ako aj znižovanie inštitucionálnych zly-

haní, ktoré ovplyvňujú tvorbu pracovných miest. Veľký význam pri znižovaní nerovností má 

aj vzdelávanie a to najmä v kontexte technologických zmien. Je možné predpokladať, že 

technologické faktory by mohli v budúcnosti podporiť ďalšie prehlbovanie príjmových ne-

rovností a teda aj nerovností v oblasti spotreby. Mnohé pracovné pozície (najmä tie, ktoré 

vykonávajú nižšie kvalifikované pracovné sily) budú vytláčané procesom automatizácie. 

Zlepšovanie kvality vzdelania a eliminovanie bariér (najmä finančných) k vyššiemu vzdelaniu 

ale aj podpora a zvyšovanie kvality odborného vzdelávania sú dôležité z pohľadu znižovania 

rozptylu pracovných príjmov. Otázne však zostáva, do akej miery budú postačujúce opatrenia 

súvisiace so zvyšovaním kvalifikácie a do akej miery bude potrebné zvážiť aj iné opatrenia, 

napr. opatrenia týkajúce sa redistribučnej hospodárskej politiky. Do budúcna sa tiež ukazuje 

ako problematický demografický vývoj, ktorý by mohol prehĺbiť už existujúce nerovnosti 

v príjmoch ale aj v spotrebe medzi regiónmi. Riziko prehlbovania rozdielov medzi regiónmi 

v súvislosti s demografickým vývojom súvisí aj s vysídľovaním a zhoršujúcou sa vekovou 

štruktúrou vidieckych oblastí, v ktorých dochádza k rastu počtu osôb v poproduktívnom veku 

v pomere k počtu osôb v produktívnom veku. Tieto skutočnosti sa v budúcnosti odzrkadlia 

nielen na celkovej výške spotrebných výdavkov v regiónoch (vzhľadom na relatívne nízku 

úroveň dôchodkov), ale aj na štruktúre spotreby. 
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