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Úvod 

 

V priebehu posledných takmer dvoch rokov sa ocitla svetová ekonomika v ťaţkej 

situácii. Skúšaná sprvu finančnou krízou bola vzápätí postihnutá krízou ekonomickou, ktorá 

poznačila takmer kaţdú národnú ekonomiku vo väčšej či menšej miere. Krízy (a recesie) sú 

súčasťou ekonomických cyklov. Počas tejto fázy cyklu sa zniţuje výkonnosť ekonomík, 

makroekonomické ukazovatele sa zhoršujú, nastáva útlm vo výrobe, nasledovaný často 

zvyšovaním nezamestnanosti. Klesá dôvera v ekonomiky, postihnuté recesiou. Výkonnosť 

ekonomiky je preto jej zásadnou vlastnosťou, pomocou ktorej sa určuje nielen začiatok 

recesie (ako uţ bolo spomenuté), ale umoţňuje pomocou rôznych ukazovateľov ilustrovať 

celý priebeh hospodárskych cyklov, ich dĺţku, veľkosti prepadov a rastov, zároveň však 

(najmä pomocou alternatívnych spôsobov merania výkonnosti ekonomiky) dovoľuje získať 

informácie o stave a rozvoji spoločnosti. Táto samotná veličina prekračuje rámec ekonomiky 

ako vedy, je faktorom veličín aj iných spoločenských vied. 

Pri skúmaní výkonnosti ekonomiky a ekonomického rastu, ktorý je ţiaducou fázou 

hospodárskeho cyklu, je potrebné zamerať sa na niekoľko aspektov. V prvom rade je nutné 

logicky prepojiť makroekonomické veličiny a ich vplyv s celkovými výsledkami 

(výkonnosťou) ekonomiky. Základným ukazovateľom, z ktorého sa vychádza pri hodnotení 

výkonnosti ekonomiky, ale aj vyčísľovaní ekonomického rastu, je hrubý domáci produkt. 

Štruktúra hrubého domáceho produktu a podiel jednotlivých zloţiek veľmi úzko súvisia 

s výkonmi ekonomiky a priamo ovplyvňujú výslednú hodnotu ekonomického rastu. 

Na základe porovnania reálneho HDP dvoch období (zvyčajne po roku), sa 

dostávame k veličine, ktorá priamo vyplýva z výkonnosti ekonomiky. Prirodzene sa, 

samozrejme, vplyvom vonkajších aj vnútorných faktorov výkonnosť ekonomicky v čase 

mení, čo má za výsledok práve spomínaný ekonomický rast (pri pozitívnom smere vývoja), 

alebo ekonomický pokles (v prípade výsledku, ktorý je horší ako výsledok predchádzajúceho 

obdobia). Pre rôzne potreby ekonómov existuje viacero ukazovateľov ekonomického rastu. 

Zároveň je potrebné analyzovať zdroje, obmedzenia, osobitosti a dôleţitosť faktorov 

ekonomického rastu, čo pomáha aj pri nastavovaní hospodárskej politiky, ktorá má 

účinnými nástrojmi zabezpečiť dlhotrvajúci (v ideálnom prípade kontinuálny) ekonomický 

rast. 

Vzhľadom na veľkú obšírnosť témy boli stanovené ciele práce najmä v okruhu 

problematiky výkonnosti ekonomiky a moţností jej merania. Popri všeobecných teoretických 

základoch, zadefinovaní potrebných kategórií a veličín, sa kladie dôraz najmä na 

alternatívne spôsoby merania výkonnosti ekonomiky (ako príklad moţno uviesť Legatum 

Prosperity Index LPI, index vnímania korupcie CPI, index spokojnosti so ţivotom, index 

ľudského rozvoja HDI), proces tvorby údajov pomocou týchto indexov, analýzu najnovších 

údajov a v niektorých prípadoch historický vývoj daných ukazovateľov v podmienkach SR 

a iných ekonomík. 
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Výkonnosť ekonomiky, hrubý domáci produkt, jeho štruktúra 

a vplyv jednotlivých zložiek HDP na výkonnosť ekonomiky 
 

Výkonnosť ekonomiky je vlastnosť, ktorá je determinovaná konečnými výsledkami 

daného hospodárstva. Vyjadruje úspešnosť fungovania ekonomiky. Ovplyvňujúcimi 

faktormi výkonnosti ekonomiky sú štyri skupiny trhových subjektov (domácnosti, firmy, 

štát, zahraničie). „Základnou makroekonomickou veličinou, ktorá sa pouţíva na meranie 

výkonnosti ekonomiky, je veličina hrubý domáci produkt HDP (GDP).“1 Ďalším, v minulosti 

najmä v Spojených štátoch amerických pouţívaným ukazovateľom, je hrubý národný 

produkt HNP (GNP). Pri HNP sa berie do úvahy hodnota všetkých finálnych statkov 

a sluţieb, vyprodukovaných národnými produkčnými faktormi, neobmedzujúc tieto 

teritoriálne.  

Ako uvádza Lysý, hrubý domáci produkt (HDP) moţno vymedziť ako súhrn hodnôt 

všetkých finálnych statkov (spotrebných a investičných) a sluţieb, vyrobených 

a poskytnutých za určité časové obdobie (obyčajne jeden rok) na území daného štátu, 

zohľadňujúc územný princíp.2 V tomto prípade je treba dôkladne vymedziť finálne statky 

a určiť postavenie medziproduktov v HDP. Kým finálne statky sú subjektmi trhu 

produkované, kupované a predávané na konečnú spotrebu, medziproduktmi rozumieme 

statky a sluţby určené k ďalšiemu vyuţitiu vo výrobnom procese. Aby sa zabránilo 

viacnásobnému započítavaniu hodnôt, započítavajú sa do HDP iba hodnoty finálnych 

statkov a sluţieb. V praxi je však uplatňovanie tohto postupu pomerne náročné, pretoţe 

v hospodárskej realite je pri niektorých druhoch tovarov a sluţieb nemoţné určiť ich 

finálnosť. Preto sa vyuţíva tzv. produkčná (výrobná, tovarová) metóda výpočtu HDP. Pri 

tejto metóde sa z kaţdej etapy výrobného procesu započítava do HDP iba pridaná hodnota. 

K sume pridaných hodnôt sa pripočítava ešte daň z pridanej hodnoty a čistá daň na dovoz.  

Ďalším spôsobom ako zistiť výkonnosť ekonomiky je vypočítať HDP výdavkovou 

(spotrebnou) metódou. HDP je pri jej pouţití definované ako súčet výdavkov na konečnú 

spotrebu domácností, súkromných hrubých domácich investícií, konečnej spotreby štátnej 

správy a čistého exportu. 

Prvá zloţka – konečná spotreba domácností, označovaná C (consumption), je tvorená 

„troma druhmi výdavkov domácností: 

 na nákup predmetov krátkodobej spotreby; 

 na nákup predmetov dlhodobej spotreby; 

 na nákup nemateriálnych zloţiek ich spotreby (sluţieb).“3 

                                                      
1 Lisý, J. et al.: Ekonómia v novej ekonomike. Bratislava: Iura Edition, 2007. ISBN 978-80-8078-164-4. 
Str. 339. 
2 Lisý, J.: Makroekonómia 1 – Výkonnosť ekonomiky a ekonomický rast. Bratislava: Iura Edition, 2005. 
ISBN 80-80 780-35-8. Str. 9. 
3 Lisý, J.: Makroekonómia 1 – Výkonnosť ekonomiky a ekonomický rast. Bratislava: Iura Edition, 2005. 
ISBN 80-80 780-35-8. Str. 11. 
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Druhá zloţka HPD, súkromné hrubé domáce investície (označované I – investitions), 

ktoré znamenajú náklady na akumuláciu reálneho kapitálu, a to ako v prípade firiem, ktoré 

rozširujú či modernizujú výrobné kapacity, tak aj v prípade výstavby nových bytov a domov 

fyzickými a právnickými osobami. „Hrubé investície (I) zahŕňajú obnovovacie (Io) a čisté 

investície (Ič)“4, teda ako investície na zlepšenie, rozšírenie uţ existujúcich investičných 

statkov, tak aj investície do úplne nových investičných statkov. 

Štátne nákupy tovarov a sluţieb, označované G, tvoria podmnoţinu štátnych 

(vládnych) výdavkov. „Okrem nákupov sa do výdavkov štátu započítavajú aj transferové 

platby (platby, za ktoré štát nedostáva protisluţby, sú jednosmerné).“5 Preto treba 

v súvislosti s výdavkovou metódou výpočtu HDP upozorniť na to, ţe do G zloţky HDP sa 

transferové platby nezapočítavajú. Transferové platby sa premietajú do spotreby domácností 

a sekundárne do hrubých investícií (pomocou úspor domácností). 

Pod čistým exportom (NX – net export) rozumieme rozdiel medzi hodnotou exportu 

a importu. V prípade problematiky výdavkovej metódy teda treba brať zreteľ nielen na 

štruktúru spotrebných výdavkov, ale aj na to, čo sa v danej krajine vyrobí a spotrebuje. 

Dornbush uvádza veľmi praktický ilustračný príklad: „predpokladajme, ţe sa spotrebné 

výdavky zvýšili o 20 mld. €. O koľko sa zvýši podľa výdavkovej metódy HDP? Ak 

predpokladáme, ţe vládne a investičné výdavky zostanú nezmenené, sme v pokušení tvrdiť, 

ţe HDP bude o 20 mld. € vyšší. To však platí iba vtedy, ak sú všetky dodatočné výdavky 

určené na naše statky. Druhým extrémom by totiţ bolo, keby všetky dodatočné výdavky 

pripadli na dovoz. V tomto prípade by spotreba bola vyššia o 20 mld. €, avšak bez vplyvu na 

veľkosť HDP.“6         

Kaţdá zo zloţiek HDP má odlišnú váhu vplyvu na výsledný HDP. Ak by sme tieto 

mali všeobecne zoradiť od najvplyvnejších po najmenej ovplyvňujúce výsledky hodnotenia 

výkonu ekonomiky, dospeli by sme k nasledujúcemu usporiadaniu: v rámci Slovenskej 

republiky C, I, G, NX. Jednotlivé podiely zloţiek na HDP sa v čase menia, C však tvorí cca 

56%, I cca 28%, G asi 17% a NX pribliţne -1% celkovej hodnoty HDP. V Spojených štátoch je 

však situácia mierne odlišná. Porovnanie dôleţitosti zloţiek HDP sa nachádza v tabuľke 1. 

Spojené štáty americké (USA) Slovenská republika (SR) 

Ukazovateľ Mil. € Percento Ukazovateľ Mil. € Percento 

C 7 136 180 70,3 C 34 456,8 56 

I 1 565 660 15,4 I 17 095,4 27,8 

G 1 965 750 19,4 G 10 639,7 17,3 

NX -520 170 -5,1 NX -644,8 -1,1 

HDP (r.2007) 10 147 420 100 HDP (r.2007) 61 547,1 100 
Tabuľka 1 – Porovnanie váhy jednotlivých zložiek HDP v SR a v USA (rok 2007, bežné ceny). Zdroj: ŠÚ SR, 

Bureau of Economic Analysis, Európska centrálna banka, autor. 

                                                      
4 Lisý, J.: Makroekonómia 1 – Výkonnosť ekonomiky a ekonomický rast. Bratislava: Iura Edition, 2005. 
ISBN 80-80 780-35-8. Str. 12. 
5 Dornbush, R. – Fischer, S.: Makroekonomie, 6. vydanie. Praha: SPN a Nadace Economics, 1994. ISBN 
80-04-25 556-6. Str. 50. 
6 Dornbush, R. – Fischer, S.: Makroekonomie, 6. vydanie. Praha: SPN a Nadace Economics, 1994. ISBN 
80-04-25 556-6. Str. 52-53.  
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 Okrem výdavkovej a produkčnej metódy na výpočet DPH existuje aj tretia, nazývaná 

dôchodková. „Pouţitie dôchodkovej metódy znamená, ţe výkonnosť ekonomiky sa meria 

a vyjadruje pomocou dôchodkov jednotlivých subjektov, ktoré získavajú za sluţby 

výrobných faktorov (hrubé mzdy, čisté úroky, renty, hrubý zisk, amortizácia, nepriame 

dane).“7  

 

 

HDP na obyvateľa, čistý domáci produkt (ČDP), národný dôchodok 
 

 Častou modifikáciou ukazovateľa výkonu ekonomiky HDP v praxi býva veličina 

HDP na obyvateľa. Ak vydelíme HDP počtom obyvateľov, dostávame priemernú hodnotu 

výstupu ekonomiky na jedného obyvateľa. Pre prehľadnosť porovnávania sa HDP na 

obyvateľa uvádza v dvoch hlavných svetových menách: amerických dolároch a mene euro. 

HDP na obyvateľa je jedným z ukazovateľov, ktorým môţeme porovnávať výkonnosť 

národných ekonomík rôznych štátov a pomerne presným spôsobom zostavovať rebríčky 

úspešnosti podľa tohto ukazovateľa. Pri zostavovaní tabuliek s údajmi HDP na obyvateľa 

však treba brať ohľad na dva podstatné princípy. Prvým princípom je, ţe porovnávame 

údaje vytvorené rovnakou metódou (produkčnou, výdavkovou, dôchodkovou). Druhým je 

                                                      
7 Lisý, J. et al.: Ekonómia v novej ekonomike. Bratislava: Iura Edition, 2007. ISBN 978-80-8078-164-4. 
Str. 344.  

Graf 1 - Hrubé skromné investície a ich 

podiel na HDP USA. Zdroj: Key Trends 

in the World Economy, dostupné z: 

http://ablog.typepad.com/key_trends_in_

the_world_e/2009/09/the-worsening-

structure-of-us-gdp.html. 

Graf 2 – Spotreba domácností a vlády jej 

podiel na HDP USA. Zdroj: Key Trends 

in the World Economy, dostupné z: 

http://ablog.typepad.com/key_trends_in_

the_world_e/2009/09/the-worsening-

structure-of-us-gdp.html. 

http://ablog.typepad.com/key_trends_in_the_world_e/2009/09/the-worsening-structure-of-us-gdp.html
http://ablog.typepad.com/key_trends_in_the_world_e/2009/09/the-worsening-structure-of-us-gdp.html
http://ablog.typepad.com/key_trends_in_the_world_e/2009/09/the-worsening-structure-of-us-gdp.html
http://ablog.typepad.com/key_trends_in_the_world_e/2009/09/the-worsening-structure-of-us-gdp.html
http://ablog.typepad.com/key_trends_in_the_world_e/2009/09/the-worsening-structure-of-us-gdp.html
http://ablog.typepad.com/key_trends_in_the_world_e/2009/09/the-worsening-structure-of-us-gdp.html
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princíp porovnávania reálneho HDP na obyvateľa, pričom pri výpočte tohto ukazovateľa 

musia byť u všetkých porovnávaných krajín pouţité stále ceny z rovnakého roku.  

Merania MMF Merania CIA 

Poradie 
krajiny 

Krajina HDP/obyv.  
($, 2009) 

Poradie 
krajiny 

Krajina HDP/obyv. 
($, 2009) 

1. Katar 87 717 1. Lichtenštajnsko 122 100 

2. Luxembursko 78 723 2. Katar 121 400 

3. Nórsko 53 269 3. Luxembursko 77 600 

4. Brunej 50 103 4. Nórsko 59 300 

5. Singapur 49 433 5. Kuvajt 55 800 

6. Spojené štáty 46 443 6. Singapur 50 300 

7. Švajčiarsko 42 948 7. Brunej 50 100 

8. Írsko 39 441 8. Spojené štáty 46 400 

9. Holandsko 39 278 9. Andorra 42 500 

10. Rakúsko 38 896 10. Írsko 42 200 

25. Grécko 30 865 27. Španielsko 33 700 

26. Cyprus 29 898 30. Grécko 32 100 

28. Španielsko 29 527 32. Taliansko 30 200 

29. Taliansko 29 290 36. Slovinsko 28 200 

30. Slovinsko 28 524 39. Česká republika 25 100 

36. Česká republika 24 400 40. Malta 23 800 

37. Malta 23 622 42.  Portugalsko 21 700 

39. Portugalsko 21 848 43. Cyprus 21 200 

40. Slovensko 21 374 44. Slovensko 21 100 

44. Maďarsko 18 548 48. Estónsko 18 800 

46. Estónsko 18 051 49. Maďarsko 18 800 

47. Poľsko 17 989 54. Poľsko 17 800 

48. Chorvátsko 17 876 55. Chorvátsko 17 600 

50. Litva 15 803 56.  Rusko 15 200 

51. Rusko 15 039 57. Litva 15 000 

54. Lotyšsko 14 304 61. Lotyšsko 14 500 

66. Turecko 12 339 68. Bulharsko 12 600 

67. Bulharsko 11 760 75. Rumunsko 11 500 

68. Rumunsko 11 755 78. Turecko 11 200 

131. Moldavsko 2 766 143. Moldavsko 2 400 

132. Pakistan 2 671 144. Nigéria 2 400 

181. Zimbabwe 9 193. Zimbabwe 200 
Tabuľka 2 – HDP na obyvateľa vo vybraných krajinách, počítaný metodikou MMF a CIA. Zdroj: List of 

countries by GDP (PPP) per capita. Dostupné z: 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)_per_capita. 

  

██ nad svetovým priemerom 

██ pod svetovým priemerom 

Obrázok 1 – Zobrazenie bohatého severu a chudobného 

juhu. Zdroj: List of countriesby GDP (PPP) per capita, 

Wikipedia. Dostupné z: 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP

_(PPP)_per_capita. 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)_per_capita
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)_per_capita
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)_per_capita
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Pri presnejšej analýze výkonnosti ekonomiky nám pomáhajú aj ďalšie veličiny, ktoré 

sú odvodenými od ukazovateľa HDP. Ide predovšetkým o čistý domáci produkt (ČDP) a 

národný dôchodok (ND). 

 Čistý domáci produkt je ukazovateľom, ktorý na rozdiel od HDP nezahŕňa 

obnovovacie investície, ktoré slúţia na obnovu amortizovaných investičných statkov. 

Vypočítame ho preto jednoduchým spôsobom, a to tak, ţe od hodnoty HDP odpočítame 

amortizáciu (zníţenie hodnoty investičných statkov, teda odpisy). ČDP môţe byť (v 

závislosti od pouţitej metódy počítania HDP) vypočítaný výrobnou, dôchodkovou alebo 

výdavkovou metódou.  

 Ďalšou veličinou na vyčíslenie výsledkov ekonomiky, avšak pomerne zriedka 

pouţívanou, je národný dôchodok. „Národný dôchodok (ND) predstavuje celkový 

dôchodok, ktorý získali vlastníci výrobných faktorov.“8 Východiskovou veličinou pre jeho 

výpočet je ČDP, získaný dôchodkovou metódou, očistený od nepriamych daní (ND = HDPdm 

– amortizácia – nepriame dane). 

Nedokonalosti merania HDP a dôsledky 

 

 Všetky základné problémy, týkajúce sa vyuţitia údajov HDP v praxi na určovanie 

výkonnosti ekonomiky, pramenia z chýb v základných predpokladoch. V mnohých 

prípadoch sa totiţ stáva, ţe ukazovateľ HDP či HDP na obyvateľa sa stáva aj veličinou, 

merajúcou blahobyt obyvateľstva, ţijúceho v danej ekonomike. Tento fatálne chybný 

predpoklad je chybný z viacerých hľadísk. Niektoré z nich načrtáva Dornbush (1994): 

- niektoré výstupy ekonomiky sú ťaţko merateľné, pretoţe nie sú obchodované na 

trhu...; 

- je ťaţké ohodnotiť kvalitu výrobkov (najmä v prípade rýchlo sa rozvíjajúcich odvetví, 

napr. IT, elektronika atď.)...; 

- niektoré aktivity, merané ako prírastok reálneho HDP, predstavujú v skutočnosti 

úbytok, spotrebovávanie zdrojov, ktoré majú zostať uchránené, poprípade sa jedná 

o tzv. negatívne produkty – výsledky trestných činov a prečinov (napr. korupcia 

a i.);9 

- „výpočty HDP neberú do úvahy znečisťovanie ţivotného prostredia a jeho 

poškodzovanie. Táto otázka je veľmi aktuálnou najmä v rozvojových krajinách. 

V prípade Indonézie by započítanie negatívnych účinkov na ţivotné prostredie 

zníţilo ročné tempá rastu ekonomiky v posledných rokoch o 3 percentá“10; 

                                                      
8 Lisý, J.: Makroekonómia 1 – Výkonnosť ekonomiky a ekonomický rast. Bratislava: Iura Edition, 2005. 
ISBN 80-80 780-35-8. Str. 14.  
9 Dornbush, R. – Fischer, S.: Makroekonomie, 6. vydanie. Praha: SPN a Nadace Economics, 1994. ISBN 
80-04-25 556-6. Str. 45. 
10Repetto, R. – Magrath, W. – Wells, M. – Beer, C. – Rossini, F.: Wasting Assets: Natural Income 
Accounts. Washington DC: World Resource Institute, 1989. 
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- najmä v prípade transformujúcich sa ekonomík je moţné sledovať rapídne nárasty 

hodnôt HDP a HDP na obyvateľa, a to ako v nominálnych hodnotách, tak aj v stálych 

cenách. Táto skutočnosť je v pomerne prísnom rozpore so smerovaním rozvoja 

spoločnosti a zvyšovania blahobytu, pretoţe mnohé z krajín s ekonomikami 

v transformácii ešte nedosiahli, prípadne dosiahli len nedávno stupeň ţivotnej 

úrovne obyvateľstva, ktorý bol v týchto ekonomikách ešte pred začiatkom samotnej 

transformácie (tento paradox sa týka aj SR). Dôvodov na takýto vývoj je veľké 

mnoţstvo, medzi hlavné však moţno zaradiť napríklad problémy v procese 

privatizácie a pod.; 

- v prípade vysokej zahraničnej účasti na tvorbe výrobných kapacít a na výstupe 

ekonomiky hrozí, ţe nastáva odlev financií z ekonomiky (štátu), a tak reálne 

vykazovaný (hoci vysoký) HDP na obyvateľa neprispieva v plnej a dostatočnej miere 

k rozvoju a zlepšovaniu uţ existujúcich investičných statkov, k vytváraniu vyšších 

foriem ekonomických činností (dizajn, plánovanie, vývoj) a k samotnému zvyšovaniu 

blahobytu populácie11. 

Z dôvodu týchto a mnohých ďalších nedokonalostí sa mnohé medzinárodné organizácie 

snaţia vylepšiť ukazovateľ HDP, prípadne poskytnúť iné formy meraní, ktoré by vernejšie, 

pravdivejšie a reálnejšie zobrazovali výkonnosť ekonomiky a jej vplyv na blahobyt 

obyvateľov. Existuje veľké mnoţstvo takýchto veličín, uvedieme niekoľko najznámejších 

a najzaujímavejších, akými sú čistý ekonomický blahobyt (Net Economic Welfare – NEW), 

index rozvoja človeka (Human Development Index – HDI), pravý ekonomický rozvoj 

(Genuine Progress Indicator – GPI), Legatum Prosperity Index (LPI), index vnímania 

korupcie (Corruption Perception Index – CPI), index spokojnosti so ţivotom, index ľudského 

utrpenia, index konkurencieschopnosti ekonomík, index ekonomickej slobody. 

Čistý ekonomický blahobyt (NEW), pravý ekonomický rozvoj (GPI) 
 

 Čistý ekonomický blahobyt (Net Economic Welfare - NEW) je ukazovateľ prvýkrát 

meraný v roku 1989 Hermanom Dalym a Johnom Cobbsom na základe práce Williama 

Nordhausa a Jamesa Tobina „Merateľný ekonomický blahobyt (Measurable Economic 

Welfare - MEW)“ (1972)12. Na základe MEW bol meraný najskôr NEW, ktorý sa 

prepracovaním a doplnením niektorých aktivít, ktoré ovplyvňujú ekonomický blahobyt, 

zmenil na Index trvalo udrţateľného ekonomického blahobytu (Index of Sustainable 

Economic Welfare - ISEW). Opätovne prepracovaný ISEW sa stal základom pre indikátor 

pravého ekonomického rozvoja (Genuine Progress Indicator - GPI). 

                                                      
11 Pri analyzovaní vplyvov zahraničnej účasti na investovaní a tvorbe outputu však nemoţno 
odignorovať obrovské mnoţstvo pozitívnych aspektov, ako napríklad dovoz nových, progresívnych 
technológií, zvýšenie konkurencie, vyššia efektivita vyuţívania výrobných faktorov a ďal. 
12 Nordhaus, W. - Tobin, J.: Is growth obsolete?. New York: Columbia University Press, 1972. 
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NEW bol vytvorený s cieľom korekcie nedostatkov hodnotového ukazovateľa HDP. 

HDP totiţ „obsahuje len tie statky a sluţby, ktoré priamo ovplyvňujú ekonomický 

blahobyt“13. Ako uvádza Lisý (2005), pri kvantifikácii NEW treba k HDP pripočítať: 

+ statky a sluţby pre domácnosť a v domácnosti vyprodukované; 

+ produkciu tieňovej (čiernej) ekonomiky; 

+ rast kvality a úţitkových vlastností statkov a sluţieb; 

+ hodnotu voľného času.14  

Okrem pozitívnych poloţiek, ktoré pripočítavame k HDP, musíme brať do úvahy aj 

aktivity a faktory, ktoré vplývajú na rast blahobytu negatívne, či môţu spôsobovať aj jeho 

pokles. Medzi negatívne poloţky treba počítať: 

- choroby z povolania; 

- narušené a poškodené ţivotné prostredie; 

- vysoká miera kriminality; 

- nerovnomernosť rozdelenia dôchodkov. 

Index trvalo udrţateľného ekonomického blahobytu ISEW je definovaný nasledujúcim 

vzorcom: 

„ISEW = osobná spotreba + verejné výdavky (mimo výdavkov na obranu) – súkromné 

výdavky na obranu + tvorba kapitálu + sluţby domácností – ničenie ţivotného prostredia – 

zniţovanie prírodného kapitálu (neefektívna ťaţba nerastných surovín).“15,16 

 Pravý ekonomický rozvoj (GPI) rozširuje ukazovateľ HDP o ďalších viac ako 20 

poloţiek. Je výsledkom práce ekonómov dvoch smerov: zelenej ekonómie a ekonómie 

blahobytu. GPI berie do úvahy dve stránky blahobytu: ekonomickú (bohatstvo) 

a neekonomickú (zdravie a ţivotné prostredie). Poukazuje na to, ţe kaţdá ekonomická 

aktivita neprináša iba bohatstvo a zisk, ale nesie so sebou aj isté náklady, ktoré je potrebné 

zohľadniť pri určovaní blahobytu a jeho rastu (prípadne poklesu). Hovoríme o „nákladoch, 

spočívajúcich vo vyčerpávaní zdrojov a surovín, nákladoch spojených s kriminalitou, so 

stenčovaním ozónovej vrstvy, s rozpadom rodín, nákladoch znečistenia vody, vzduchu, 

nákladoch súvisiacich s hlukovým znečistením (hlukový smog), o strate ornej pôdy 

a pasienkov, strate mokrín a luţných lesov“17. Naviac HDP očisťuje od činností, „ktoré sú 

síce dôleţité a spoločensky potrebné, ale spoločnosť neobohacujú (napríklad sluţby štátnej 

                                                      
13 Lisý, J. et al.: Ekonómia v novej ekonomike. Bratislava: Iura Edition, 2007. ISBN 978-80-8078-164-4. 
Str. 350. 
14 Lisý, J.: Makroekonómia 1 – Výkonnosť ekonomiky a ekonomický rast. Bratislava: Iura Edition, 
2005. ISBN 80-80 780-35-8. Str. 14. 
15 Index of Sustainable Economic Welfare. Wikipedia [online]. 2010, posledná aktualizácia 21.01.2010, 
cit. [2010-02-15]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Index_of_Sustainable_Economic_Welfare 
16 Pre viac informácií pozri Friends of the Earth. Dostupné z: 
http://www.foe.co.uk/community/tools/isew/. 
17 Genuine Progress Indicator. Wikipedia [online]. 2010, posledná aktualizácia 20.01.2010, cit. [2010-02-
15]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Genuine_progress_indicator. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Index_of_Sustainable_Economic_Welfare
http://www.foe.co.uk/community/tools/isew/
http://en.wikipedia.org/wiki/Genuine_progress_indicator
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správy, polície, armády, právne sluţby pri rozvodoch manţelstiev atď.)“18. Oblasti, ktoré 

pokrýva tento indikátor, sa dajú rozdeliť nasledovne19: 

1) vyuţitie času 

a. hodnota dobrovoľnej a dobrovoľníckej práce; 

b. hodnota neplatenej práce v domácnosti a starostlivosti o deti; 

c. hodnota voľného času; 

d. počet platených pracovných hodín; 

2) ţivotná úroveň 

a. príjmy a ich distribúcia; 

b. finančná bezpečnosť dlhov a pohľadávok; 

c. index ekonomickej bezpečnosti; 

3) prírodný kapitál 

a. pôdy a poľnohospodárstvo; 

b. lesy; 

c. vodné prostredie (ryby a vodné rastliny a ţivočíchy); 

d. energia; 

e. vzduch; 

f. voda; 

4) vplyv človeka na ţivotné prostredie 

a. tuhý odpad; 

b. stopy civilizácie na ţivotnom prostredí; 

c. emisie skleníkových plynov; 

d. doprava; 

5) ľudský a spoločenský kapitál 

a. verejné zdravie; 

b. náklady súvisiace s kriminalitou; 

c. školská dochádzka. 

Index ľudského rozvoja (HDI) 
 

 HDI je pouţívaným indikátorom od roku 1990, kedy ho do praxe uviedol Mahbab al 

Haq so svojím pracovným tímom. Ten mal za úlohu vytvoriť objektívnejší a komplexnejší 

ukazovateľ, akým bol HDP na obyvateľa, a to pre Správy o ľudskom rozvoji Programu 

Spojených národov pre rozvoj. Ľudský rozvoj definujeme ako „rozširovanie a prehlbovanie 

moţností ľudí ţiť zdravý dlhý a tvorivý ţivot“20. 

                                                      
18 Lisý, J. et al.: Ekonómia v novej ekonomike. Bratislava: Iura Edition, 2007. ISBN 978-80-8078-164-4. 
Str. 352. 
19 Podľa GPI Atlantic. Zdroj: Summary GPI Materials for 2009 Nova Scotia Election. GPI Atlantic 
[online]. 2010, posledná aktualizácia 14.09.2007, cit. [2010-02-15]. Dostupné z: 
http://www.gpiatlantic.org/pdf/gpisummary/gpibrief.pdf.  
20 Národná správa o ľudskom rozvoji SR 2001-2002. Bratislava: Centrum pre hospodársky rozvoj, 
1999. 

http://www.gpiatlantic.org/pdf/gpisummary/gpibrief.pdf
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 Index HDI je zaloţený na troch pilieroch: 

- priemerná dĺţka ţivota ako výsledok zdravia a dlhovekosti populácie; 

- dosiahnuté vzdelanie a vedomosti obyvateľstva (výsledok efektívneho a kvalitného 

školstva), pričom dve tretiny váhy tvorí index gramotnosti dospelého obyvateľstva 

a jedna tretina váhy pripadá na index hrubého nástupu do školy; 

- ţivotná úroveň, meraná prirodzeným logaritmom hrubého domáceho produktu na 

obyvateľa pri parite kúpnej sily. 

Výpočet HDI a jednotlivých pomocných indexov vypočítame nasledujúcim spôsobom: 

LEI (index priemerného veku) =  
𝐿𝐸 (𝑝𝑟𝑖𝑒𝑚𝑒𝑟𝑛 á 𝑑ĺž𝑘𝑎  ž𝑖𝑣𝑜𝑡𝑎 )−25

85−25
 (maximum LE je 85 rokov, minimum 

25 rokov); 

EI (index vzdelania) =  
2

3
× 𝐴𝐿𝐼  𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑔𝑟𝑎𝑚.𝑑𝑜𝑠𝑝𝑒𝑙ý𝑐ℎ +

1

3
× 𝐺𝐸𝐼(𝑖𝑛𝑑.ℎ𝑟𝑢𝑏.𝑛á𝑠𝑡. 𝑑𝑜 š𝑘𝑜𝑙𝑦); 

ALI = 
𝐴𝐿𝑅  (𝑚𝑖𝑒𝑟𝑎  𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖  𝑑𝑜𝑠𝑝𝑒𝑙 ý𝑐ℎ)−0

100−0
 ;  

GEI = 
𝐶𝐺𝐸𝑅  (𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑜  ž𝑖𝑎𝑘𝑜𝑣  𝑛𝑎𝑠𝑡 .  𝑑𝑜𝐼 .,𝐼𝐼.𝑎𝑙𝑒𝑏𝑜  𝐼𝐼𝐼 .𝑠𝑡𝑢𝑝 ň𝑎  š𝑘𝑜𝑙𝑦 )−0

100−0
 ; 

GDP = 
log 𝐺𝐷𝑃𝑝𝑐 (𝐻𝐷𝑃  𝑛𝑎  𝑜𝑏𝑦𝑣𝑎𝑡𝑒 ľ𝑎)−log 100

log 40000−log 100
 (maximum HDP na obyvateľa je 40000 a minimum 100 $). 

 

 

Obrázok 2 – Mapa sveta podľa úrovne HDI v jednotlivých krajinách sveta. Zdroj: Human Development Index, 

Wikipedia. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Human_Development_Index.  
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 Pre lepší prehľad boli v minulosti krajiny, hodnotené indexom HDI, rozdelené do 

troch skupín. Základným kritériom pre príslušnosť k danej skupine bola hodnota indexu. Tá 

sa pohybuje v rozmedzí od 1,0 (najvyššia moţná úroveň HDI, hodnoty blíţiace sa k tomuto 

číslu dosahujú krajiny s najvyššou ţivotnou úrovňou) do 0,0 (minimum HDI, najniţšia 

úroveň ľudského rozvoja). Ak sa hodnota HDI danej krajiny pohybovala v rozmedzí od 

0,000 do 0,500, bola zaradená do skupiny krajín s nízkym stupňom ľudského rozvoja, 

interval 0,501 – 0,800 predurčoval krajinu do skupiny so stredným stupňom ľudského 

rozvoja. Kategória „vysoký stupeň ľudského rozvoja“ zahŕňala krajiny s HDI 0,801 – 1,000.  

 Z hľadiska zmien, ktoré sa udiali vo svete za posledné roky, vrátane transformácie 

nových ekonomík strednej a východnej Európy, rozšírenie EÚ a ďalších, sa OSN rozhodla, ţe 

zvolí novú kategorizáciu krajín (platná od posledného merania HDI v rokoch 2007-2009). Tá 

rozoznáva krajiny s: 

- veľmi vysokým HDI (0,900 – 1,000); 

- vysokým HDI (0,800 – 0,899); 

- stredným HDI (0,500 – 0,799); 

- nízkym HDI (0,000 – 0,499). 

Zaujímavým zistením je, ţe index HDI a poradie krajín v rebríčku, zostavovanom 

Organizáciou spojených národov, nie sú totoţné s poradím krajín v rebríčku zostavovanom 

podľa ukazovateľa HDP na obyvateľa MMF alebo inými organizáciami. Práve paradox 

nesúladu medzi vysokými hodnotami HDP na obyvateľa v novotransformovaných 

ekonomikách či ekonomikách v transformácii a reálnou ţivotnou úrovňou v týchto krajinách 

sa pri tomto HDI indexe v plnej miere prejavil. A výsledky sú prekvapujúce: hoci Slovenská 

republika dosahuje vyšší HDP na obyvateľa ako Maďarsko, Poľsko i Ukrajina (z okolitých 

krajín), Estónsko, Litva, Lotyšsko, takmer identický HDP na obyvateľa ako Portugalsko, HDI 

ukazuje, ţe ţivotná úroveň na Slovensku tomuto poradiu nezodpovedá. Z uvedených krajín 

sa najvyššie v rebríčku umiestnilo Portugalsko (34. miesto), prekonali ho však uţ niektoré 

nové členské krajiny EÚ (Slovinsko 29., Cyprus 32.). Nasleduje ho Česká republika (36.) 

a Malta (38.). Všetky doteraz vymenované krajiny majú veľmi vysoký HDI. Ďalšiu skupinu 

krajín (s vysokým HDI) otvára Estónsko (40.), nasleduje v abecednom poradí Poľsko a za 

ním Slovensko (41. a 42.), zhodne majú HDI rovný 0,880. Ďalšou z okolitých krajín je 

Maďarsko (43.), ktoré dopĺňa duo z V4, tesne sledované Chorvátskom (45.), ktoré ako 

nečlenská krajina EÚ predstihlo v indexe HDI aj nasledovné členské krajiny: Litvu (46.), 

Lotyšsko (48.), Bulharsko (61.), Rumunsko (63.). Vysvetliť sa to dá (predovšetkým opačné 

poradie Slovenska a Estónska v hodnotení HDP na obyvateľa a HDI) najmä rozličným 

stupňom vývoja školstva, zdravotníctva, e-governmentu (kde Estónsko patrí medzi svetovú 

špičku) a iných oblastí, ovplyvňujúcich ţivotnú úroveň, kde Estónsko Slovenskú republiku 

predstihlo. Zároveň však Estónsko veľmi silno postihla hospodárska kríza v roku 2008 

a 2009, čo sa prejavilo aj v hospodárskom poklese o takmer jednu pätinu, takţe sa dá 

očakávať, ţe aj vďaka týmto faktorom bude mať Slovensko lepšiu šancu rýchlejšie sa zotaviť 

a zotrvať tak na ceste trvalého rozvoja ekonomiky i spoločnosti.   
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Legatum Prosperity Index 

 

 LPI index je výročné hodnotenie 104 krajín sveta. Tento ukazovateľ vyuţíva Legatum 

Institute, ktorý sa snaţí okrem ekonomického aspektu a merateľných foriem 

neekonomických stránok blahobytu brať do úvahy aj subjektívne hodnotenie bohatstva, 

stavu spokojnosti a kvality ţivota. Index LPI je zaloţený na 79 premenných, ktoré sú 

oficiálne získavané zo správ a materiálov rôznych medzinárodných organizácií, 

predovšetkým WTO, OSN, Svetová banka, OECD a i. Premenné sú organizované 

„v deviatich subindexoch: 

- ekonomické základy; 

- demokratické inštitúcie; 

- zdravie; 

- vláda; 

- ľudský kapitál; 

- podnikanie a inovácie; 

- vzdelanie; 

- bezpečnosť a ochrana; 

- osobná sloboda“.21 

Princíp hodnotenia v rebríčku spočíva v tom, ţe kaţdý štát je hodnotený zvlášť podľa 

kaţdého subindexu. Na základe váţeného priemeru podľa dôleţitosti jednotlivých 

subindexov (pričom krajina je hodnotená z hľadiska kaţdého z nich od 1 do 104, pričom 

umiestnenie od 1 do 30 je označené ako „silné“, od 31 do 74 ako „stredné“ a od 75 do 104 ako 

„slabé“) je potom vypočítaná pozícia daného štátu. Graficky je na tom krajina lepšie, ak 

obsah 9-uholníka, ktorý spája percentuálne hodnoty subindexov, je väčší.  

                                                      
21 Legatum Prosperity Index. Wikipedia [online]. 2010, posledná aktualizácia 06.01.2010, cit. [2010-02-
15]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Legatum_Prosperity_Index. 

Graf 3 – Historický vývoj úrovne HDI v jednotlivých 

regiónoch sveta. Zdroj: Human Development Index, 

Wikipedia. Dostupné z: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Human_Development_Index. 

Obrázok 3 – Logo Legatum 

Institute. Zdroj: Legatum 

Institute. Doztupné z: 

http://www.prosperity.com/de

fault.aspx. 

OECD 

Stredná Európa 

Subsaharská Afrika 

http://en.wikipedia.org/wiki/Legatum_Prosperity_Index
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_Development_Index
http://www.prosperity.com/default.aspx
http://www.prosperity.com/default.aspx
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Slovensko sa v roku 2009 umiestnilo na 34. mieste (medzi Uruguajom 

a Chorvátskom). Z okolitých krajín sa umiestnili lepšie Rakúsko (15.), Česká republika (25.), 

Maďarsko (27.-28.) i Poľsko (29.). Horšie je na tom Ukrajina (61.-62.). Spomedzi nových 

členských krajín je najvyššie hodnotené Slovinsko (20.), najniţšie Rumunsko (48.).22 

   

Index vnímania korupcie (CPI) 

 

 Index vnímania korupcie ako výročný ukazovateľ začala pouţívať v roku 1995 

organizácia Transparency International (TI). Autorom tohto indexu je Johann Graf 

Lambsdorff z Univerzity v Pasove (Nemecko). Pomocou CPI sa zoraďujú krajiny sveta podľa 

stupňa vnímania korupcie vo verejnej správe a v politike. V prieskume v roku 2003 

figurovalo 133 krajín, v roku 2007 uţ 180 krajín. Korupcia je podľa organizátora prieskumu 

definovaná ako „zneuţitie zverenej moci na súkromné účely“23.   

 Základom hodnotenia pomocou CPI indexu je „hodnotenie“ krajín od 10 (najlepšie 

hodnotenie) po 0 (najhoršie hodnotenie). Alarmujúcim zistením je, ţe pribliţne sedem 

z desiatich krajín sveta má štatisticky index CPI niţší ako 5, pričom v kategórii rozvojových 

krajín je toto číslo ešte väčšie (9 z desiatich krajín).    

 Spočiatku sa výskum, organizovaný cez partnerské organizácie TI, zameriaval na 

verejnosť, názory beţných ľudí. Postupom času však pre potrebu zvýšenia dôveryhodnosti 

CPI indexu výskumné ústavy nahradili verejnosť odborníkmi z daných štátov. 

                                                      
22 Viac informácií je moţné získať na interaktívnej stránke Legatum Institute: 
http://www.prosperity.com/default.aspx. 
23 Corruption Perception Index. Wikipedia [online]. 2010, posledná aktualizácia 08.02.2010, cit. [2010-
02-15]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Corruption_Perceptions_Index. 

Česká republika 

Slovensko 

USA 

Zimbabwe 

Graf 4 – LPI a porovnanie jeho 

subindexov v ČR, SR, USA a Zimbabwe 

v roku 2009. Zdroj: Legatum Prosperity 

Index. Dostupné z: 

http://www.prosperity.com/prosperiscop

e.aspx?sel=LB,RO&year=2009&index=

prosperity 

http://www.prosperity.com/default.aspx
http://www.prosperity.com/prosperiscope.aspx?sel=LB,RO&year=2009&index=prosperity
http://www.prosperity.com/prosperiscope.aspx?sel=LB,RO&year=2009&index=prosperity
http://www.prosperity.com/prosperiscope.aspx?sel=LB,RO&year=2009&index=prosperity
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 Podľa dosiahnutých bodov sa štáty delia do 6 kategórií, od kategórie štátov 

s najniţšou vnímanou mierou korupcie (10 – 8,6), štáty s nízkou mierou vnímanej korupcie 

(8,5 – 7,1), štáty s priemernou úrovňou korupcie (7,0 – 5,6), cez kategóriu vyššej pociťovanej 

korupcie (5,5 – 4,1), po kategórie s vysokou (4,0 – 2,6) aţ veľmi vysokou pociťovanou 

korupciou (2,5 – 0). 

 Slovensko sa podľa týchto hodnotení ocitlo na 56. mieste v pásme vyššej korupcie, 

susedné štáty okrem Ukrajiny sú na tom lepšie: ČR 52., Poľsko 49., Maďarsko 46., spomínaná 

Ukrajina obsadila nelichotivé 146. miesto a patrí medzi krajiny s najvyššou vnímanou mierou 

korupcie. Ostatné nové členské štáty EÚ, ktoré majú vnímanú mieru korupcie niţšiu ako SR: 

Lotyšsko 56., Litva 52., ďalej krajiny s priemernou úrovňou korupcie: Cyprus (27.), Estónsko 

(27.), Slovinsko (27.). V desiatke krajín s najniţšou korupciou figurujú najmä severské 

a severoamerické štáty: 1. Nový Zéland, 2. Dánsko, 3. Singapur, 3. Švédsko, 5.Švajčiarsko, 6. 

Fínsko, 6. Holandsko, 8. Austrália, 8. Kanada, 8. Island, 11. Nórsko. 

 

Obrázok 4 – Mapa sveta vo farebnom rozlíšení podľa úrovne CPI. Zdroj: Corruption Perception Index. 

Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:World_Map_Index_of_perception_of_corruption_2009.svg. 

Index ľudského utrpenia (HSI) 
 

 Anglický názov Human Suffering Index (HSI). Tento ukazovateľ bol zostavený 

v roku 1987 Komisiou pre populačnú krízu vo Washingtone. Spoločenský blahobyt sa v 141 

krajinách sveta meria pomocou „10 kategórií: 

- priemerná dĺţka ţivota; 

- denný príjem kalórií; 

- príjem čistej pitnej vody; 

- miera očkovania detí; 

- návštevnosť škôl II. stupňa; 
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- HNP na obyvateľa; 

- miera inflácie; 

- mnoţstvo komunikačných technológií na jednotkové mnoţstvo obyvateľstva 

(telefóny, televízory atď.); 

- sloboda politických názorov; 

- občianske práva a ich dodrţiavanie“.24 

Kaţdá z týchto kategórií môţe byť ohodnotená od 0 do 10 (najhorší výsledok), teda 

suma, ktorú môţe hodnotená krajina dosiahnuť sa pohybuje od 0 do 100. Podľa súčtu bodov 

sú krajiny rozdelené do skupín extrémne vysokej, vysokej, miernej a minimálnej miery 

utrpenia. Do prvej skupiny (75 – 100) patrí Mozambik (93), nasledovaný Somálskom, 

Afganistanom, Haiti a Sudánom. Spolu v extrémnom utrpení ţije asi 1 miliarda ľudí. 

V druhej skupine s vysokou mierou utrpenia (50 – 74) ţijú obyvatelia 24 štátov Afriky, 16 

štátov Ázie, 15 štátov na západnej pologuli a 1 v Oceánii. Spolu je to 3.5 miliardy obyvateľov. 

Mierna miera utrpenia (25 – 49) sa týka 34 štátov (9 v Európe, 13 v Ázii, 8 v Amerike, 2 

v Oceánii a 2 v Afrike), teda asi 640 miliónov obyvateľov. Minimálne utrpenie obyvateľstva 

je v 24 štátoch sveta (17 v Európe, 2 v Ázii, 3 v Amerike, 2 v Oceánii). Najvyššia ţivotná 

úroveň je v Dánsku (1), Holandsku, Belgicku a Švajčiarsku (4). 

Index spokojnosti so životom (SLI) 
 

 Ukazovateľ SLI bol navrhnutý Adrianom G. Whiteom, analytickým sociálnym 

psychológom Leicesterskej univerzity. Snaţí sa poukázať na rozdiely subjektívne vnímanej 

spokojnosti so ţivotom u rôznych národov sveta. Pri subjektívnych hodnoteniach jedincov 

majú najväčší vplyv na rozhodovanie predovšetkým úroveň zdravia a zdravotnej 

starostlivosti, bohatstvo a prístup k základnému vzdelaniu. Je to alternatívny spôsob 

merania blahobytu spoločnosti, nemá ţiaden relevantný merateľný základ (HDP, HNP a i.). 

Slovensko v tomto rebríčku obsadilo 129. miesto medzi Palestínou a Mjanmarskom. 

Prekvapujúco to nie je najhorší výsledok spomedzi krajín EU. Menej sú ľudia spokojní 

v Rumunsku (136.), Estónsku (139.), Lotyšsku a Litve (154., 155.). Bulharsko je v spokojnosti 

na chvoste EÚ, je na 164. mieste zo 177 hodnotených krajín. Tento trend v postsocialistických 

krajinách pretrváva dlhodobo. Spokojnosťou sa obyvatelia týchto krajín radia medzi africké 

národy s akútnym nedostatkom stravy a pitnej vody, základných potrieb a zdravotnej 

starostlivosti. Z nových členských krajín EÚ sú najspokojnejší obyvatelia Malty (14.).25  

                                                      
24 www.humansuffering.org 
25 Satisfaction with Life - Index. Wikipedia [online]. 2010, posledná aktualizácia 12.01.2010, cit. [2010-
02-15]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Satisfaction_with_Life_Index. 
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 Obrázok 5 – Mapa sveta vo farebnom rozlíšení podľa spokojnosti obyvateľov. Zdroj: Satisfaction with Life - 

index. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Satisfaction_with_Life_Index. 

Ďalšie alternatívne spôsoby merania výkonu ekonomiky 

a blahobytu 
 

 Existuje veľké mnoţstvo ďalších, alternatívnych moţností merania výkonu 

ekonomiky a spoločenského blahobytu, rôzne ekonomické a socioekonomické ukazovatele. 

Medzi častejšie pouţívané patria index kvality ţivota, index konkurencieschopnosti 

ekonomík, index ekonomickej slobody, index miery samovráţd, priemerná mzda, index 

súkromia, index demokracie, index slobody tlače a médií, index jednoduchosti podnikania, 

ekologický index, index globálneho mieru (mierumilovnosti) atď. 

Index ekonomickej slobody je meraný Heritage Foundation a Wall Street Journal od 

roku 1995 na základe údajov SB, MMF a Intelligence Economist Unit. Zaoberá sa desiatimi 

okruhmi26: 

- sloboda podnikania; 

- sloboda obchodu; 

- menová sloboda; 

- veľkosť vládneho sektora; 

- fiškálna sloboda; 

- vlastnícke práva; 

- sloboda investovania; 

- finančná sloboda; 

- bezkorupčnosť; 

- sloboda pracovných síl. 

                                                      
26 Economic Freedom. Wikipedia [online]. 2010, posledná aktualizácia 01.02.2010, cit. [2010-02-15]. 
Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_Freedom_Index.  
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Slovensko v poslednom porovnávaní skončilo na 34. priečke, za Estónskom (7.), 

Cyprom (16.), Českou republikou (21.), Litvou a Maltou (23., 24.), avšak pred Lotyšskom a 

Maďarskom (39., 40.), Poľskom (41.), Bulharskom, Rumunskom i niektorými starými 

členskými krajinami EÚ.  

 

   Obrázok 6 – Mapa sveta vo farebnom rozlíšení podľa indexu ekonomickej slobody. Zdroj: Satisfaction 

Economic Freedom. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_Freedom_Index. 

 Index globálnej konkurencieschopnosti (Global Competitiveness Index – GCI) je 

ukazovateľ meraný od roku 1975. Slúţi na zostavenie Správy o globálnej konkurencii, ktorú 

vypracováva Svetové ekonomické fórum. Na základe 90 premenných, obsiahnutých v 9 

okruhoch sa zostaví index, ktorý jasne krajiny roztriedi do krajín s ekonomikou zaloţenou na 

výrobných faktoroch, krajiny s ekonomikou poháňanou zvyšovaním efektivity a krajiny 

a ekonomikou zaloţenou na inováciách. Posledná správa hodnotila 133 krajín. Okruhy 

hodnotených kategórií moţno zhrnúť nasledovne27: 

- inštitúcie, 

- infraštruktúra, 

- makroekonomické ukazovatele, 

- zdravie a základné vzdelanie, 

- vyššie vzdelanie a školenia, 

- efektivita trhu, 

- technologická sčítanosť, 

- implementácia nových praktík do obchodu, 

- inovácie. 

Slovensko sa umiestnilo v správe na roky 2007 a 2008 na 41. mieste, pred SR sa 

nachádza ČR (33.miesto). Maďarsko i Poľsko sa v rebríčku umiestnili za SR na 47., resp. 51. 

mieste. 

                                                      
27 Global Competitiveness Report. Wikipedia [online]. 2010, posledná aktualizácia 06.01.2010, cit. 
[2010-02-15]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Competitiveness_Index. 
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Obrázok 7 – Mapa sveta vo farebnom rozlíšení podľa indexu globálnej konkurencieschopnosti. Zdroj: Global 

Competitiveness Report, Wikipedia. Dostupné z:  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Global_Competitiveness_Index_2008-2009.svg. 
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Záver 

 

 Záujem ekonómov sa v posledných desaťročiach sústredí predovšetkým na riešenie 

problematiky udrţateľného ekonomického a sociálneho rozvoja, zaloţeného na vhodnom 

usmerňovaní ekonomických aktivít ľudstva s cieľom šetrnejšieho prístupu k ţivotnému 

prostrediu a ochrany prirodzených riadiacich mechanizmov prírody. Je to základný 

predpoklad pre udrţanie zdrojovej a priestorovej bázy budúcej existencie človeka.  

 Táto zásadná zmena v orientácii prístupov sa premietla aj do pohybov v oblasti 

meraní, ktoré sú nevyhnutne potrebné na sledovanie zmien a zaznamenávanie výsledkov. 

Pri historickom vývoji tvorby a uplatňovania jednotlivých veličín (indexov, indikátorov, 

ukazovateľov) sa postupne bralo do úvahy viac faktorov, ktoré reálne priamo i nepriamo 

ovplyvňujú nielen výkonnosť ekonomiky, ale aj spoločenský blahobyt a rozvoj. 

 Spočiatku sa do úvahy brala iba ekonomická stránka blahobytu, ktorá bola 

reprezentovaná mnoţstvom na trhu umiestňovaných vyprodukovaných finálnych statkov 

a sluţieb. Výhodou bola komplexná kvantifikovateľnosť jednotlivých hodnotových zloţiek 

a ich dokázateľnosť. 

 Neskôr, najmä po rapídnom náraste finálnej výroby v mnohých krajinách, 

nenasledovanom aj zvyšovaním ţivotnej úrovne obyvateľstva, bolo potrebné tento nesúlad 

preskúmať, zistiť a zmerať (teda do vysokej miery kvantifikovať). Boli vyvinuté ukazovatele, 

ktoré okrem kvantifikovateľnej ekonomickej stránky blahobytu zahŕňali uţ aj časť 

nekvantifikovateľnú. V prvej fáze to bol predovšetkým index NEW. Súčasťou neho sa stali aj 

subindexy neekonomickej stránky blahobytu, predovšetkým súvisiace s funkciou štátu 

a verejnými statkami (ISEW). 

 V poslednej fáze zdokonaľovania veličín, charakterizujúcich výkonnosť ekonomiky 

a ľudský blahobyt, sa presadila koncepcia merania negatívnych externalít ekonomickej 

činnosti ľudí na ţivotné prostredie. 

 V súčasnosti najpouţívanejším a najrešpektovanejším indexom s pomerne širokým 

záberom hodnotených kritérií je index ľudského rozvoja (HDI). Je povaţovaný za 

najrelevantnejší ukazovateľ ţivotnej úrovne. Samozrejme, ţe aj v prípade tak komplexného 

hodnotenia sa nájdu určité nedokonalosti, ktoré je moţné vyčítať nielen indexu HDI, ale aj 

ďalším. Je to predovšetkým fakt, ţe mnohé indexy berú do úvahy iba kvantifikovateľné 

stránky blahobytu, pričom nepriamo naňho vplývajú aj tie nekvantifikovateľné. Druhou 

medzerou v správnosti metodiky je často spájanie kvantifikovateľných 

a nekvantifikovateľných oblastí, pričom tie nekvantifikovateľné sú vyčísľované na základe 

často subjektívneho vnímania dôleţitosti (váhy) ich jednotlivých súčastí.  

 Táto práca poskytuje neutrálny pohľad na celé spektrum nových i starších indexov 

a veličín, pouţívaných na meranie výkonnosti ekonomiky so zreteľom na ţivotnú úroveň 

obyvateľstva. Jej prínos spočíva v ich komplexnom historickom i vecnom zosumarizovaní, 

teoretickej charakterizácii, praktickej aplikácii a časovo-priestorovom rozvrhnutí hodnôt 

jednotlivý ukazovateľov v krajinách celého sveta. 
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