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Sféra ekonomická a sféra politická neboli nikdy tak pevne previazané, ako je 
tomu v súčasnej dobe. Je pravdou, že impulzy prenikania, či prepájania 
ekonomiky s politikou zaznamenávame viackrát v histórií, no napriek tomu sa 
momentálne trendy nedajú prirovnávať k tým vtedajším. Ich konfrontácia nie je 
možná aj z toho hľadiska, že vývoj ekonomického cyklu, akého sme svedkami 
v dnešnej dobe, len z časti napodobňuje vývoj počas minulých kríz a teda aj 
jeho predikcia je veľmi otázna. Z toho vyplýva, že takýto atypický chod 
ekonomického cyklu má aj svoj svojrázny vplyv na štát v zmysle politickom 
a mení tým aj priebeh politického cyklu tej – ktorej krajiny.  

Cieľom tejto štúdie je preto poukázať na vyššie spomínané zmeny, ktoré 
nastávajú tak v spoločnosti ako aj v celkovom fungovaní krajiny. Podľa môjho 
názoru je nevyhnutné upriamiť pozornosť na tento posun a venovať sa tak 
podrobnejšiemu štúdiu dôsledkov, ktoré z toho vyplývajú. Spomínaný vzťah je 
v práci potvrdený pomocou vývoja makroekonomických a fiškálnych 
ukazovateľov1. Ambíciou je aj poukázať na tie európske krajiny, ktoré súčasný 
stav hospodárstva, resp. etapa ekonomického cyklu priviedla až ku zmene 
vlády – čiže k posunu v cykle politickom. Na základe toho je ďalším zámerom 
práce ponúknuť určité odporúčania či postrehy, ktoré je možné na základe 
spomínanej analýzy vyprodukovať. 

 
Ekonomický cyklus 
 
Štúdiu ekonomického cyklu, resp. zákonitostí, podľa ktorých by sa mala 

ekonomika vyvíjať, zaujímalo ekonómov od predávna. Preto sa tejto oblasti 
venujú aj mnohí z nich. Na základe toho môžeme vygenerovať univerzálny 

                                                 
1  Abstrahujeme od ďalších indikátorov. Pre podrobnejšie štúdium tejto oblasti viď ROGOFF, 

K. – SIBERT, A.: Elections and macroeconomic policy cycles. International finance discuss 
papers, 12/1985. Dostupné na: 

 <http://www.federalreserve.gov/PUBS/ifdp/1985/271/ifdp271.pdf> [cit. 30/12/2011]. 
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model pre vývoj ekonomického cyklu, ktorý však slúži najmä pre teoretické 
účely. 

Všeobecne môžeme vo fluktuácii skutočného produktu okolo potenciálneho 
charakterizovať dve hlavné fázy, ktoré sa cyklicky striedajú v priebehu 
ekonomického cyklu a dva body zvratu. Jedná sa o expanziu a recesiu 
a o vrchol a dno. Expanzia je charakteristická rastom makroekonomických 
veličín ako sú hrubý domáci produkt, zamestnanosť a inflácia. Ukončenie tohto 
rastového obdobia determinuje bod zvratu – vrchol. Naproti tomu recesia 
(kontrakcia) predstavuje klesajúcu časť ekonomického cyklu a definuje sa ako 
etapa, v ktorom reálny HDP klesá v minimálne dvoch za sebou nasledujúcich 
štvrťročiach. Toto obdobie sa končí bodom zvratu – dnom. Dno predstavuje aj 
štádium signalizujúce nástup nového oživenia ekonomiky. 

 

 
Zdroj: SAMULESON. P – NORDHAUS, W.: Ekonómia, 16. vydanie. Bratislava: 
Elita, 2000, s. 453.  

 
Na základe sledovania vývoja svetovej ekonomiky je zrejmé, že k typickému 

striedaniu jednotlivých etáp ekonomického cyklu nedochádza. „Ani jeden 
ekonomický cyklus nie je presne taký istý ako druhý. Nijaký presný vzorec, ako 
sa napríklad používa pre pohyb planét alebo kyvadla, nemožno použiť pre 
predpoveď trvania a časového zasadenia ekonomických cyklov“2. V súlade 
s tým sa v doterajšom vývoji vygenerovali tiež rôzne atypické priebehy 
ekonomického cyklu. Jednotlivé periódy vykazujú rôzne tvary, no vzhľadom 

                                                 
2  SAMULESON. P – NORDHAUS, W.: Ekonómia, 16. vydanie. Bratislava: Elita, 2000, s. 453. 
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k zameraniu práce prízvukujem tvar „W“, ktorý značný opakovanie periód 
recesie a expanzie bez dlhšieho zotrvania v bodoch zvratu. 

Pozorovateľmi takéhoto atypického javu sme aj v súčasnej dobe. Ako som už 
v úvode spomínala, mojou snahou je poukázať na prepojenie takéhoto 
atypického ekonomického cyklu s cyklom politickým. Preto sa v nasledujúcej 
časti práce venujem politickému cyklu. 

 
Politický cyklus 
 
Správaním vlády pri realizácií fiškálnej politiky sa zaoberajú tzv. teórie 

politického cyklu. Tie sa začali najviac rozvíjať najmä v 70. rokoch 20. storočia, 
kedy badáme najsilnejší impulz pre rozvoj štúdií zaoberajúcich sa úlohou štátu. 
Ropné šoky iné vtedajšie vplyvy vyplynuli do poukazovania viny na 
neregulovaný trh a tak sa postavenie vlády výrazne posilnilo. Podobne ako pri 
ekonomickom cykle, aj v oblasti politickej sa nám ponúka grafické znázornenie 
cyklu. 

 

 
Zdroj: SLANÝ, A. a kol. 2003. Makroekonomická analýza a hospodářska 
politika, s. 121. 

 
Pokiaľ sa jedná o priebeh krivky, je podobný s priebehom ekonomického 

cyklu. Tiež tu rozoznávame určité rastúce a klesajúce etapy a vrchol a dno. Na 
rozdiel od ekonomického cyklu, dĺžka politického cyklu je dopredu známa. 
Pristavme sa teraz pri rozoberaní jednotlivých fáz politického cyklu. 
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Prvá fáza modelu je charakterizovaná nástupom novej vlády. Tá sa tesne po 
voľbách uchyľuje zväčša ku protiinflačnej politike a k nepopulárnym 
opatreniam, pretože ich negatívne efekty sa dostavia v dobe, keď ešte nehrozia 
voľby. Druhá časť politického cyklu smeruje k ďalším voľbám a k snahe 
vzrastu popularity vlády na maximum. To znamená, že približne rok či dva sa 
vláda uberá k expanzii, pretože tá prináša pozitívne efekty ešte do volieb. 
V skutočnosti však často dochádza k poruchám/posunom v politickom cykle. 

 

 
Zdroj: VINCÚR, P. a k.: Teória a prax hospodárskej politiky. Bratislava: 
SPRINT, 2005, s. 21. 
 

Spomínané teórie politického cyklu rozdeľujeme všeobecne na dve skupiny. 
Jedna skupina teórií vychádza z myšlienky, že politici maximalizujú svoj 
vlastný prospech, pretože to súvisí s cieľom ich opätovného zvolenia. Tieto 
teórie sa často označujú ako oportunistické3. Z toho vyplýva, že politici sa podľa 
týchto teórií pokúšajú ovplyvňovať ekonomický vývoj tak, že atraktívne 
politické opatrenia vykonávajú tesne pred voľbami. Model má svoje slabé 
stránky a preto sa „kritika zamerala na správanie voličov, ktorí každé voľby 
stúpajú na jedny a tie isté hrable. Myšlienky Nordhausa našli rozvoj až 
v teóriách racionálnych očakávaní“4. 

Druhá skupina teórií politického cyklu sa často nazýva ako ideologická5. 
Znamená to, že politik sa vždy drží svojich názorových presvedčení a tým sa 
orientuje len na určitú skupinu voličov. 
                                                 
3  Model navrhol William Nordhaus v roku 1975. Ako ekonomické indikátory používa infláciu 

a nezamestnanosť, prostredníctvom ktorých voliči hodnotia politika. 
4  BAČIŠIN, V.: Politický cyklus a podnikanie. Dostupné na <http://hnonline.sk/c1-22668025-

nazor-politicky-cyklus-a-podnikanie > [cit. 31/01/2012]. 
5  Model vychádza z myšlienok Hibbsa z roku 1977. 

javascript:void(0)
http://hnonline.sk/c1-22668025-nazor-politicky-cyklus-a-podnikanie
http://hnonline.sk/c1-22668025-nazor-politicky-cyklus-a-podnikanie
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Pri týchto zmieňovaných základných skupinách existuje ešte delenie podľa 
chápania statusu voliča. Môžeme teda počítať buď s racionálnymi voličmi alebo 
iracionálnymi voličmi. Racionálni voliči využívajú svoje volebné právo na to, aby 
volili takého kandidáta, od ktorého racionálne očakávajú maximálny úžitok. Na 
druhej strane neracionálni voliči uvažujú retrospektívne, to znamená, že 
hodnotia vládu podľa vývoja, nie podľa očakávania. 

Z hľadiska zamerania tejto práce nie je dôležité poukázať detailnejšie na 
spomínané skupiny teórií. Podľa môjho názoru však pôsobí takéto teoretické 
uvedenie ako podklad pre overenie študovanej závislosti na základe vývoja 
makroekonomických veličín, ako aj na základe vývoja fiškálnych ukazovateľov. 
Je to veľmi výrazná oblasť skúmania, keďže „je všeobecne známe, že záujmy 
politikov pred demokratickými voľbami sú dôležitým determinantom aktuálnej 
makroekonomickej politiky“6. 

 
Slovensko  
 
Rok 2012 je pre Slovensko rokom volebným, čo sa prejavuje aj v podobe 

mnohých prijatých opatrení, ktoré sú charakterizované ako atraktívne pre 
voličov. Ustupuje sa od reforiem7, ktoré by síce boli nevyhnutné, ale zároveň aj 
bolestné pre slovenských občanov. Môžem poukázať či už na zvýšenie 
materského a s tým prepojené predĺženie materskej dovolenky alebo 
nezvyšovanie niektorých daní, napriek ich avizovaniu vo vládnom programe. 

Pre výber tejto krajiny som sa rozhodla na základe toho, že predstavuje jeden 
z ideálnych príkladov pre poukázanie vzťahu medzi atypickými ekonomickým 
cyklom a priebehom politického cyklu. Pre ucelený obraz som zvolila postup, 
kde najprv poukážem na súčasnú etapu ekonomického cyklu Slovenska 
s cieľom potvrdiť jeho atypické postavenie. To môžeme vidieť na Grafe 1, kde 
práve okrajová časť krivky, zobrazujúca vývoj HDP na osobu v rokoch 2009 až 
2011 vykazuje tvar spomínaného atypického tvaru ekonomického cyklu „W“. 
Do týchto rokoch môžeme sledovať v skutku cyklické striedanie fáz recesie 
a expanzie, ktoré sa podobá vykresľovanému základnému tvaru ekonomického 
cyklu. 

 

                                                 
6  KRAUSE, S. – MÉNDEZ, F.: Policy makers´ preferencies, Party ideology, and the Political 

Business Cycle. In: Southern Economical Journal, roč. 71, 4/2005, s. 752. 
7  Na druhej strane je však nevyhnutné podotknúť, že vláda po vyslovení nedôvery 

nedisponuje mandátom pre uskutočňovanie ráznejších reforiem. Je však otázne, či jej takéto 
oklieštenie kompetencií neprišlo vhod ako zámienka pre neuskutočňovanie nepopulárnych 
opatrení. 
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V nasledujúcom kroku je potrebné poukázať na vplyv tohto atypického 
priebehu ekonomického cyklu na cyklus politický. Ak sa obzrieme do 
minulosti, z hľadiska dát, ktoré máme k dispozícií sú pre nás relevantné 
politické cykly od roku 1998. Práve tento rok bol rokom volebným, ktorý bol 
potom nasledovaný voľbami v rokoch 2002, 2006, 2010 a blížiacimi sa 
predčasnými voľbami v roku 2012. Na to, aby sme dokázali stanoviť jednotlivé 
body zvratu v politickom cykle – kedy nastáva dno či vrchol, potrebujeme 
porovnať údaje o zamestnanosti a vývoji verejných financií. Tak ako som už 
skôr spomínala, pred voľbami sa vlády orientujú na uskutočňovanie takých 
krokov, kedy dochádza k stimulu ekonomiky aj s možným zhoršením bilancie 
verejných financií. Pre vykreslenie bodu dna je to obrátene. Graficky nám na to 
slúži Graf 2. 

Na tomto grafe môžete vidieť rastúcu zamestnanosť v období bezprostredne 
nadchádzajúcom po termíne volieb v spojitosti s rastúcim deficitom štátneho 
rozpočtu. Takéto opatrenia sú typické pre vymedzené obdobie, pretože cieľom 
každého politika je jeho opätovné znovuzvolenie. Preto uprednostňuje nástroje, 
ktoré síce zaťažujú štátny rozpočet, ale prinášajú rýchle a viditeľné výsledky. 
Mnohí ľudia sa často pohoršujú nad tým, koľko veľa peňazí nás stojí takéto 
zmýšľanie, ale skúsme sa zamyslieť nad tým, čo je veľa. Pre ozrejmenie, 
„v typickom volebnom období v Amerike (...) sa dá množstvo finančných 
prostriedkov vynaložených politikmi vyčísliť približne na jednu miliardu 
dolárov, čo sa javí ako enormné veľká suma, kým ju neprirovnáme k niečomu, 
čo je bez pochýb menej dôležité ako demokratické voľby. Toľko peňazí minú 
Američania v priebehu jedného roku na žuvačky“8.  

                                                 
8  LEVITT, S. – DUBNER, S.: Freakonomics. Bratislava: Premedia Group, 2011, s. 23. 
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Prienikom priebehu ekonomického cyklu a cyklu politického môžeme aj 
graficky potvrdiť, že atypický tvar ekonomického cyklu v tvare W zapríčinil aj 
zmenu v priebehu politického cyklu, keďže dochádza k predčasným voľbám. 
Graficky nám to vykresľuje Obrázok 4. 
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Slovensko nám nie len teoreticky, ale aj prakticky poskytuje využiteľný 
príklad na poukázanie závislosti medzi atypickým priebehom ekonomického 
cyklu a chodom politického cyklu. Vplyv je možné badať na tom, že Slovensko 
sa práve v súčasnej dobe vyskytuje v (zatiaľ nekončiacej) fáze „W“, pričom 
v doterajšej histórii9 našej krajiny nebol takýto atypický tvar tak viditeľne 
ukázaný. V prospech tohto vzťahu hovorí aj fakt, že sa s predčasnými 
voľbami10 stretávame práve v súčasnej dobe. 

Slovenská republika ako štát, ktorý je v zovretí tohto výnimočného vzťahu 
zatiaľ na svoje riešenia čaká. Až po predčasných voľbách a následnom 
zostavení vlády uvidíme smerovanie v tejto oblasti. 

 
Taliansko a Grécko 
 
Medzi skupinu krajín, ktorých ekonomický vývoj vykresľuje spomínaný 

atypický tvar „W“ patrí aj Taliansko a Grécko. Na druhej strane, vykazujú aj 
určitú odlišnosť. Posledné voľby11 vykazujú mnou opisovaný špecifický vzťah, 
no pád vlády v roku 201112 je odlišný. Práve v tom období dochádzalo 
k enormnému nárastu štátneho dlhu v spojitosti s prepadom rastu 
hospodárstva tejto krajiny. Toto pôsobilo ako impulz, pre poruchu v politickom 
cykle, pretože dochádza k podaniu. demisii vlády. 

                                                 
9  Myslím tým obdobie od roku 2002, pretože za túto periódu disponujem relevantnými 

údajmi.  
10  ako prejavu poruchy politického cyklu. 
11  V prípade Talianska sa jedná o termíny volieb: 2001, 2006 a 2008. V prípade Grécka sú to tieto 

termíny: 2004, 2007 a 2009. 
12  ktorý však nebol v oboch krajinách spojený s predčasnými voľbami. 
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Graf 3 a 4 nám zobrazuje vývoj rastu hrubého domáceho produktu 
a štátneho dlhu v Taliansku a v Grécku. V poslednej časti grafov môžeme vidieť 
zmieňovanú odlišnosť. 

 

 
 

 
 

Záver 
 
Snahou tohto príspevku bolo poukázanie na atypický chod ekonomického 

cyklu a jeho vplyv na priebeh cyklu politického. Aj vývoj makroekonomických 
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ukazovateľov, ale aj fiškálnych indikátorov potvrdil, že sme v súčasnosti 
svedkami nie len silnejšieho prepojenia politickej sféry s ekonomickou 
oblasťou. Paralelne badáme nástup atypických či špecifických situácií tak 
v ekonomickom aj v politickom cykle. 

Rozpoznanie takéhoto stavu má veľmi výrazný dopad na formuláciu 
možných riešení. Pri sledovaní vývoja v mnou vybraných krajinách je zrejmé, 
že tak atypickosť týchto pomerov ako aj ich nepredvídateľnosť veľmi striktne 
determinujú možné riešenia na minimum. Je však potrebné vysloviť záver do 
budúcna v tom zmysle, aby spojitý chod ekonomického a politického cyklu 
prestal fungovať na úkor jedného z nich (ako tomu bolo doteraz), ale aby sa 
začali usmerňovať k možnému efektu synergie. 
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