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Rozdiely v metodikách vykazovania národných účtov ESA 1995 a  

ESA 2010 

 

V tomto  článku sa budem venovať niektorým hlavným rozdielom medzi metodikou ESA 95 

a ESA 2010. Vysvetlím, prečo k týmto zmenám došlo a opíšem ich vplyv na 

makroekonomické ukazovatele. 

Čo je ESA 95 ?  

Európsky systém národných a regionálnych účtov ESA 95 je harmonizovaná európska 

metodika na zostavovanie národných účtov pre systematický a podrobný opis ekonomiky. 

Metodika ESA 95 je od 1. septembra 2014 nahradená novšou metodikou, nazvanou ESA 

2010, ktorá bola 26. júna 2013 uverejnená v Úradnom vestníku a teda transmisia dát 

členských štátov do Eurostatu bude prebiehať podľa pravidiel ESA 2010. „Manuál ESA 2010 

bol uverejnený v ) Uradnom vestníku ako príloha A k Nariadeniu Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 549/2013 a prílohu B tohto nariadenia tvorí Program zasielania údajov ESA 

2010.“
1
 

Štruktúra ESA 2010 je plne zosúladená s celosvetovo rozšírenou metodikou národných 

účtov- Systém národných účtov 2008 (SNA 2008), pričom ESA 2010 je viac orientovaná na 

získavanie komplexných informácií, potrebných pre Európsku Úniu (EÚ). Túto metodiku 

spoločne vypracovali Organizácia Spojených národov (OSN), Medzinárodný menový fond 

(MMF), Štatistický úrad Európskej únie (Eurostat), Organizácia pre hospodársku spoluprácu 

a rozvoj (OECD) a Svetová banka.  

Prečo dochádza k zmenám ?  

Zmeny, ktoré boli vykonané v metodike ESA 2010, v porovnaní s doteraz používanou 

metodikou ESA 95, sa týkajú hlavne zmien ekonomickej reality, ktoré nastávajú v dôsledku 

globalizácie. Pod pojmom globalizácia chápeme zjednocovanie geograficky blízkych krajín 

do spoločných celkov, ku ktorému dochádza v dôsledku medzinárodnej integrácie a čoraz 

väčšej interdependencie, v snahe o efektívne rozdeľovanie ekonomických úloh medzi 

jednotlivými ekonomikami. 

                                                           
1
 http://slovak.statistics.sk , Nová metodika pre národné účty- ESA 2010, Ústredie ŠÚ SR, 16.6.2014  

http://slovak.statistics.sk/
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 Globalizácia je dlhodobý proces a medzi jej charakteristické črty patrí zvyšujúci sa 

počet medzinárodných transakcií vykonaných nadnárodnými spoločnosťami, kde sa 

cezhraničné transakcie uskutočňujú medzi materskými, dcérskymi spoločnosťami 

a pobočkami, čo iniciuje najviac problémov pri meraní národných účtov. ESA 2010 má preto 

za úlohu zlepšiť a prehĺbiť celý systém národných účtov.  

Aké sú hlavné metodické zmeny ? 

Medzi hlavné metodické zmeny ESA 2010 patrí skutočnosť, že vývoj a výskum sú 

uznané ako tvorba kapitálu. Ohraničenie aktív sa teda rozšíri a výdavky na vývoj a výskum, či 

už interný a používaný v rámci produkujúcej jednotky alebo zakúpený, sa budú považovať za 

fixné investície a odpisy týchto aktív ako spotreba fixného kapitálu. Tento fakt má za 

následok výraznú zmenu ekonomických ukazovateľov, napríklad HDP, ktorý bude rásť. 

V ESA 2010 sú vývoj a výskum brané ako produkcia, kým podľa ESA 95 bol vývoj a výskum 

vo vlastnej réžii označený ako vedľajšia činnosť popri hlavnej produkcii. Inak to bude pri 

vývoji a výskume zakúpenom resp. predanom za účelom použitia tohto produktu pre tvorbu 

iných produktov vývoja a výskumu. V tomto prípade je nevyhnutné zachytiť produkt vývoja 

a výskumu ako medzispotrebu tak, aby nedochádzalo k dvojitému zaznamenávaniu. 

Vzhľadom na to, že výdavky na vývoj a výskum sa v Slovenskej republike v rokoch 2002 až 

2009 pohybovali na úrovni okolo 0,5% HDP, zmeny v HDP, ktoré nová metodika ESA 2010 

spôsobí sa môžu nachádzať v rozmedzí 0,5 až 0,7%. Podľa Eurostatu dôjde k priemernému 

nárastu HDP v Európskej Únii o 2,4% a práve vývoj a výskum, ktoré ESA 2010 uznáva ako 

tvorbu kapitálu budú mať na tom hlavný podiel 1,9%.  

Ďalšou zmenou ku ktorej došlo, je ocenenie trhovej produkcie pre vlastné konečné 

použitie pre trhových výrobcov. Produkcia, ktorá je vyrobená pre vlastné konečné použitie sa 

skladá z výrobkov a služieb a tie sa používajú buď za účelom vlastného konečného použitia 

alebo pre tvorbu kapitálu tou istou inštitucionálnou jednotkou. Hodnota tejto produkcie má 

byť určená v základných cenách podobných produktov na trhu. No ak tieto ceny nie sú 

dostupné, tak ich ocenenie bude nasledovné:  

 výrobné náklady 

 výrobné náklady plus cenová prirážka (okrem netrhových výrobcov) pre čistý 

prevádzkový prebytok alebo zmiešaný dôchodok 

Podľa ESA 95 by sa k týmto výrobným nákladom trhových výrobcov žiadna cenová 

prirážka nezapočítavala, kým podľa ESA 2010 áno a to by viedlo k rastu HDP. Napriek tomu 

k oceňovaniu dochádza iba v malom množstve prípadov a preto vplyv na HDP nebude 

významný. 



 

FOR FIN, Odborný mesačník pre financie a investovanie,  
Bratislava, Fin Star 2014, ISSN 1339-5416, November/2014 

 
 

Nasledujúca zmena sa týka zbraňových systémov a zariadení, z ktorých iba niektoré 

boli brané ako tvorba kapitálu a všetky zvyšné boli zachytené ako medzispotreba. Po novom 

ESA 2010 rozšírila kapitálové aktíva o ďalšie položky ako sú napríklad: vojnové lode, 

ponorky, tanky, vojenské lietadlá ktoré sú v používaní viac ako 1 rok, či munícia, strely, 

rakety alebo bomby považované za vojenské zásoby. Použitie týchto aktív je teda definované 

ako spotreba kapitálu a dochádza k nárastu pridanej hodnoty. Čo sa však týka Slovenskej 

republiky, nedôjde k žiadnemu výraznému ovplyvneniu HDP kvôli nízkym investíciám do 

zbrojenia, teda k možnej zmene HDP o 0,1%.  

Jednou zo zmien v ESA 2010 oproti ESA 95 je tiež sektorové vymedzenie štátnych, 

verejných a súkromných jednotiek. „Podľa ESA 95 je jednotka klasifikovaná do sektora 

verejnej správy: 

 ak to nie je inštitucionálna jednotka stojaca separátne mimo sektora verejnej 

správy , alebo  

 ak je samostatná inštitucionálna jednotka pod kontrolou verejnej správy a je 

netrhová.“
2
 

Za trhovú produkciu sa považuje tá, ktorej viac ako 50% výrobných nákladov sú pokryté 

tržbami. ESA 2010  na rozdiel od ESA 95 pomocou tohto kritéria urči iba to či je daná 

inštitucionálna jednotka schopná vykonávať trhovú činnosť. To či bude patriť pod sektor 

verejnej správy alebo nie vyhodnocuje na základe týchto kritérií: 

 „Ak daná jednotka predáva iba štátu (verejnej správe) a nesúťaží so súkromnými 

výrobcami o získanie možnosti predať svoju produkciu štátu, potom je táto 

jednotka klasifikovaná v sektore verejnej správy; alebo  

 Ak má štát jediného dodávateľa určitého druhu výrobkov a služieb a tento jediný 

dodávateľ predáva menej ako 50% svojej  produkcie neštátnym jednotkám 

a nesúťaží so súkromnými výrobcami o získanie kontraktu so štátom, potom 

takáto jednotka je klasifikovaná v sektore verejnej správy; alebo  

 Ak výrobca nemá motiváciu prispôsobiť ponuku tak, aby vykonával činnosti 

zamerané na zvýšenie zisku a na fungovanie v trhovom prostredí a plnenie 

svojich finančných záväzkov, potom je takáto jednotka klasifikovaná v sektore 

verejnej správy.“
3
 

Na základe toho prechádzajú jednotky pod verejnú správu, s čím súvisí aj zmena 

pridanej hodnoty kvôli zmene oceňovaniu produkcie.  

                                                           
2
 http://slovak.statistics.sk , Nová metodika pre národné účty- ESA 2010, Ústredie ŠÚ SR, 16.6.2014 
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 http://slovak.statistics.sk , Nová metodika pre národné účty- ESA 2010, Ústredie ŠÚ SR, 16.6.2014 

http://slovak.statistics.sk/
http://slovak.statistics.sk/
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Zmenou, ktorá nastala v ESA 2010 oproti ESA 95 je okrem iných aj odstránenie 

spodnej hranice 500 ECU ( European Currency Unit- Európska menová jednotka) pre malé 

nástroje (napr.: sekery, kladivá, nože, pílky, kalkulačky atď. ). Jedine malé nástroje používané 

vo výrobnom procese po dobu dlhšiu ako je jeden rok je možné zaradiť medzi kapitálové 

výdavky. To znamená, že všetky malé nástroje, ktoré toto kritérium nebudú spĺňať, budú 

radené do medzispotreby.  

V metodike ESA 95 neexistovalo samostatné aktívum zušľachtenie pôdy, no bolo 

chápané ako tvorba kapitálu a z tohto dôvodu dochádzalo k rozporu medzi tvorbou kapitálu 

a nevylepšenou pôdou, teda neprodukovaným aktívom, pod ktoré spadali oba tieto položky. 

Podľa ESA 2010 však došlo k zmene a tá dala vzniknúť aktívu zušľachtenie pôdy a umožnila 

zmenu stavu zásob rozhodujúceho aktíva. No napriek tomuto kroku stále jestvuje nezhoda, 

ktorá si vyžaduje zavedenie korekčných položiek na účte ostatných zmien objemu aktív, 

podobne ako v ESA 95, aby sa tak zosúladil počiatočný a konečný stav. Tieto zmeny môžu 

viesť k rastu HDP. 

V metodike ESA 2010 došlo i k ďalším zmenám ako i doplneniam, ktoré do teraz neboli 

predmetom ESA 95. Sú nimi zmeny týkajúce sa kategórií ako napríklad:  

 Neživotné poistenie- produkcia, poistné nároky v dôsledku katastrof a zaistenie 

 Indexované dlhové nástroje 

 Opcie na akcie pre zamestnancov 

 Ústredia a holdingové spoločnosti  

 Splatné daňové úvery 

 Superdividendy 

 Stavebné činnosti v zahraničí  

 a iné  

Záver 

        Táto nová metodika ESA 2010 oficiálne platí od septembra 2014 a členské krajiny 

Európskej Únie sú povinné používať ju pre zostavenie svojich národných účtov. V dôsledku 

zmien, ktoré nastali v novej metodike ESA 2010 dôjde k pozitívnemu ovplyvneniu 

ekonomických ukazovateľov spôsobenému efektom denominátora. Vďaka tejto metodike 

dôjde podľa Štatistického Úradu k rastu HDP o 1,3 až 2,0%, pričom štatistici odhadujú vývoj, 

ktorý sa bude približovať hornej predpovedanej hranici. Táto metodika na druhej strane 

spôsobí nárast štátneho deficitu a dlhu. „Pri takýchto predpokladoch (keď efekt denominátora 

preváži zvýšenie úrovne deficitu a dlhu z titulu novej metodiky) by to znamenalo, že pre rok 



 

FOR FIN, Odborný mesačník pre financie a investovanie,  
Bratislava, Fin Star 2014, ISSN 1339-5416, November/2014 

 
 

2013 by bol dlh verejného sektora zrevidovaný pod hranicu 55% HDP a deficit by zostal pod 

3% HDP.“
4
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