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Ve�ejné finance

11a. Fiskální nerovnováha

Krátkodobá fiskální nerovnováha – rozpo�tový 

deficit, rozpo�tový p�ebytek

• Krátkodobá fiskální nerovnováha je stav 
nesouladu mezi rozpo�tovými p�íjmy a 
rozpo�tovými výdaji v rámci jednoho 
rozpo�tového období. 

• Mezi ve�ejnými p�íjmy a ve�ejnými výdaji mohou 
nastat následující vztahy:

– P = V
– P > V
– P < V

Analýza krd. fiskální nerovnováhy

• Dva p�ístupy:

–Dynamický
–Statický (bilan�ní)

• Faktor �asu u krátkodobé fiskální
nerovnováhy:

–Plánované saldo
–Pr�b�žné saldo

Deficit státního rozpo�tu

Do celkového deficitu (schodku) SR je podle 
metodiky Mezinárodního m�nového fondu
zahrnován tzv.

• Primární deficit
• Úroky z ve�ejného dluhu

Celkový deficit = primární deficit + úroky 
z ve�ejného dluhu
D = PD + Uvd

Situace, které vedou ke vzniku 

rozpo�tového deficitu:

Výdaje P�íjmy 

Rostou rychleji Rostou 

Rostou Konstantní stav 

Rostou Klesají 

Konstantní stav Klesají 

Klesají Klesají rychleji 

Rozpo�tový deficit

Druhy deficitu:

• Aktivní (strukturální) - zám�rný

• Pasivní (cyklický) - neplánovaný

P�í�iny vzniku schodku rozpo�tu

• Vnit�ní (endogenní) faktory

• Vn�jší (exogenní) faktory
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Rozpo�tový deficit

Aktivní (strukturální) 

schodek 

Vnit�ní faktory 

Pasivní (cyklický) schodek 

Vn�jší faktory 

1. expanzivní fiskální 

politika 

1. hospodá�ský pokles 

2. politické d�vody (nap�. 

vládní populismus) 

2. r�st cen základních 

surovin 

3.  snaha rozložit d�sledky 

tzv. výdajových šok�

3. spole�enské, p�írodní 

apod. jevy  

4. rozložení da�ového 

zatížení na více generací (v 

p�ípad� nákladných 

ve�ejných projekt�) 

4. úroky z ve�ejného dluhu 

Hodnocení d�sledk� rozpo�tového 

deficitu

• Krátkodobé d�sledky schodku se liší
od dlouhodobých,

• Rozpo�tové d�sledky jsou z�etelné, 
zatímco fiskální d�sledky jsou obtížn�
vyjád�itelné a nejednozna�n�
hodnotitelé.

Krytí rozpo�tového deficitu

1. zvýšení daní (a jiných ve�ejných p�íjm�),

2. krácení ve�ejných výdaj�,

3. využití prost�edk� z privatizace (krytí
státními finan�ními aktivy),

4. dluhové financování,

5. emisní financování,

6. kombinace n�kterých uvedených zp�sob�.

Deficit rozpo�t� v �R

• Maastrichtské konvergen�ní fiskální
kritérium pro podíl primárního deficitu 
státního rozpo�tu na HDP ve výši maximáln�
3%.

• Deficit v �R
P�í�iny deficitu SR:
– Na stran� p�íjm�

– Na stran� výdaj�

Dlouhodobá fiskální nerovnováha – ve�ejný 

dluh

• Ve�ejný dluh je souhrn pohledávek ostatních ekonomických 
subjekt� v��i státu, jednotlivým stup��m územní samosprávy, 
ve�ejným fond�m a ostatním institucím ve ve�ejném sektoru, a 
to jak vnit�ních subjekt� (jde o vnit�ní dluh), tak zahrani�ních 
subjekt� (jde o zahrani�ní nebo vn�jší dluh).

Ve�ejný dluh je tedy souhrn závazk�:

• Státu.

• Jednotlivých �lánk� územní samosprávy.

• Ve�ejných fond�.

• Ve�ejnoprávních institucí z�izovaných státem a územní
samosprávou (nap�. p�ísp�vkových organizací).

• Ve�ejných podnik� (státních a municipálních).

�len�ní a d�sledky ve�ejného dluhu

�len�ní ve�ejného dluhu
– Hrubý dluh
– �istý dluh

– Vnit�ní dluh
– Vn�jší dluh

D�sledky ve�ejného dluhu
– Rozpo�tové
– Redistribu�ní
– Fiskáln�-destabiliza�ní
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�ešení ve�ejného dluhu
• Pomocí pozitivních exogenních faktor�:

1. Tempo ekonomického r�stu 

2. Inflace 

• Pomocí aktivních vládních opat�ení:
3. P�ebytek státního rozpo�tu 

4. Uvalení mimo�ádné jednorázové paušální dávky z kapitálu 
k umo�ení dluhu 

5. Monetární �ešení

6. Odmítnutí existujícího dluhu 

�ešení dluhového problému omezují:
– Nepopulárnost v�tšiny opat�ení.

– Omezený �asový horizont vlády

– Politické tlaky.

Ve�ejný dluh v �R

• V posledních letech ovliv�uje r�st 
ve�ejného dluhu p�edevším deficit 
státního rozpo�tu.

• Konvergen�ní kritérium fiskální
rovnováhy – podíl ve�ejného dluhu na 
HDP musí být nižší než 60%.


