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 Abstract: The aim of this paper is based on acquired knowledge to explore 
and explain whether the effi ciency of public spending with a focus on health and 
economic growth is related and to identify the determinants which infl uence this 
effi ciency. At a time when the EU Member States must deal with a growing pressure 
on budgetary balance, whether because of current demographic trends or because 
of the fi nancial crisis, the question of improving  effectiveness and effi ciency of using 
public resources becomes more important. Effi ciency is defi ned as the extent to which 
an entity can maximize outputs which are produced from given inputs or minimize 
costs in achieving given output.
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Úvod

 Ekonomický rast sa považuje podľa ekonomického výskumu za jeden z dôleži-
tých determinantov životnej úrovne. Za posledných 250 rokov možno sledovať 
rozdiely vo vývoji reálnych príjmov na obyvateľa v jednotlivých krajinách sveta. 
Aj keď OECD krajiny dosahujú najvyššiu životnú úroveň vo svete, musia neustále 
prehodnocovať spôsoby, akými si zabezpečia ekonomický rast. Ekonómovia pri 
vysvetľovaní rozdielnej životnej úrovne dosiahnutej v jednotlivých krajinách vy-
chádzajú z rozdielnych interpretácií zdrojov rastu. Pokúsili sa do produkčnej funkcie 
zakomponovať schopnosť krajiny zvyšovať produktivitu výrobných faktorov pros-
tredníctvom technologického pokroku práve kvôli neschopnosti teórie vysvetliť 
príčiny rastu jednotlivých krajín rozdielmi v množstve a efektívnosti využívania 
prvotných výrobných faktorov (práca, pôda, kapitál). Neskôr zahrnuli medzi deter-
minanty zvyšovania životnej úrovne širšie sociálne a spoločenské faktory, ako aj 
inštitúcie (demokracia, ekonomická sloboda, politická stabilita atď.). Začiatkom 60. 
rokov rozpracovali teóriu ľudského kapitálu viacerí významní americkí ekonómovia 

1 Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu VEGA 2/0212/09: Trh práce Slovenskej republiky po vstupe do Európ-
skej menovej únie.


