
Merkantilizmus 
a) stotožnenie bohatstva krajiny s peniazmi (drahými kovmi), predmetom 
skúmania je obeh 
b) bohatstvo vzniká v neekvivalentnej výmene medzi jednotlivými krajinami, 
zdrojom bohatstva je obchod 
c) tvorcom ekonomického myslenia je štát, má aktívne zasahova� do ekonomiky 
A) raný M monetárny - zamedzenie vývozu drahých kovov z krajiny 
B) rozvinutý M manufaktúrny - vývoz má by� vyšší ako dovoz, aktívna obchodná 
a platobná bilancia) 
J. Child, T. Mun, A. Montchretién 

Klasická ekonómia
W. Petty - abstraktná, kauzálna a štatistická metóda, hodnotu vytvára iba práca 
vynaložená na �ažbu drahých kovov, ostatné práce tvoria hodnotu len nepriamo, 
výmenou za peniaze 

Fyziokrati
h�adajú zdroj vo výrobe, a to v po�nohospodárstve. Len tu prevyšujú vyrobené 
statky spotrebu. Ro�ník zožne viac než zasial a spotreboval. 

Klasická škola
Adam Smith - Prirodzený poriadok zodpovedá povahe egoistu a nasto�uje sa a 
funguje samo�inne. - myšlienka nevidite�nej ruky, treba odstráni� št. zásahy a 
nastoli� hosp. slobodu 

David Ricardo - obdobie priemyselnej revolúcie,  Zásady polit. ekonómie a 
zda�ovania. Mzda pre robotníkov, renta pre vlastníkov pôdy, zisk kapitalistom. 
Prirodzená (�o sta�í robotníkovi a rodine) a trhová mzda (na základe dopytu a 
ponuky). Pôvodca železného mzdového zák. Zisk je zvyšok z predaj ceny výr 
pred zaplatením a po zaplatení práce. Rastom obyvate�stva treba obrába� aj 
menej úrodnú pôdu - diferenciálna renta. 

J. B. Say - výroba tovaru je tvorba užito�ných vecí, na kt sa podie�a P,P,K 
J. S. Mill - Zásady politickej ekonómie 

Marxova ekonomická teória
Kapitál 1, Kapitál 2, Kapitál 3, Teória o nadhodnote 
abstrakcia, dedukcia, historické a dialektické metódy - materialista 
Abstraktná a konkrétna práca 
Tovar - dialekt jednota úžitkovej a výmennej hodnoty, v kt sa prejaví hodnota 
Práca (cie� ú�el �innos� pretvára statky na uspokojovanie potrieb) - pracovná sila 
(schopnos� �loveka pracova�, súhrn fyzických a duševných vlastností) odlišoval  
Hodnotou práce vyjadrujeme hodnotu statkov na jej reprodukciu 
Nie je možné vylú�i� krízy - vykoris�ovanie robotníkov 
Sociálna revolúcia - premena kapitalizmu na socializmus, odstránenie 
protichodných názorov kapitalistov a robotníkov 
Teória nadhodnoty:  Hodnota = kapitál + pracovná sila + pôda 

Neoklasická ekonómia
Rakúska škola 
Angloamerická (kembridžská) škola 
lausanská - matematická škola 

Teória dopytu vysvet�uje pre�o rastom ceny dopyt klesá. 
Verzia kardinalistická (meranie užito�nosti v absolútnych jednotkách) a 
orginalistická, spotrebite�a vedie najmä snaha maximalizova� svoju užito�nos�, 
výšku uspokojenia sojich potrieb prostr. spotreby ur� statku al služby 
Spotrebite� je schopný odhadnú� užžito�nos�, ktorú mu ponáša spotreba ur�
statku.  

Keynesove teórie
1, Zákon klesajúcej užito�nosti vyjadruje, že s rastom spotreby ur�itého statku 
rastie celková užito�nos� až po množstvo, ke� je potreba plne nasýtená, potom 
má klesajúcu tendenciu, po ur�. množstve sa statok stáva zbyto�ným a klesá jej 
hrani�ná užito�nos�, t. j. prírastok užito�nosti pripadajúcej na dodato�nú jednotku 
statku. 
2, Ke� nie je možné uspokoji� všetky potreby, treba ich uspokoji� tak, aby 
intenzita ich uspokojovania bola zhruba rovnaká. 
3, Najvä�ší pôžitok z uspokojovania potreby, kt si �lovek zabezpe�il vlastnou 
prácou, možno dosiahnu� len vtedy, ke� sa preruší uspokojovanie takejto 
potreby v okamihu, kedy sa posledný z nej poci�ovaný pôžitok rovná námahe 
z práce ktorá ho umožnila. 

Rakúska škola
C. Menger, F. Weiser - škola hrani�ného úžitku / subjektívna psychologická 
škola 
Hodnota tovaru nie je daná len užito�nos�ou, ale hrani�nou užito�nos�ou, je 
potrebné bra� do úvahy nielen spotrebu, ale aj stupe� jej nasýtenia. Treba ma�
na zreteli:  
a)úžitok - charakter potreby, jej miesto v hierarchii potrieb 
b)vzácnos� - množstvo, hojnos� statku 
Bez vzácnosti by sa hodnota nevytvorila 

Angloamerická škola
A. Marshall, J. B. Clark 
A. M. - abstraktná ekon., Cena trhovej rovnováhy - pri ktorej dopyt = ponuka, 
utvára sa v bode, kde sa pretína krivka dopytu a krivka ponuky ( t.j. kde sa cena 
ponuky = cene dopytu, alebo hrani�ný úžitok = hrani�ným nákladom) 
J.B.C. - Zákon o klesajúcej produktivite práce a kapitálu -  
Teória hrani�. produktivity -každý dodato�ný prírastok práce dáva za podmienky, 
že sa rozsah kapitálu nemení, nižší prírastok než predchádzajúci prírastok. 
Zákon klesajúcej produktivity - vyrobenú produkciu je možné rozdeli� na myslené 
podiely, ktoré zodpovedajú prispeniu jednotlivých faktorov. 

Lausanská škola

L. Walras, V. Pareto - všetky ekonomické veli�iny možno matematicky- 
kvantitatívne vy�ísli� a rieši� vz�ah medzi nimi 
L.W. model všeob. ekon. rovnováhy. Úlohou ceny je vytvori� rovnováhu v Nár. 
Hospodárstvo, ktoré sa zakladá na rovnováhe dopytu a ponuky. 
W.P. ordinalistické verzie užito�nosti - užito�nos� sa vyjadruje len poradím 
ordinárnymi �íslami - ukazujú, že jeden tovar je užito�nejší ako druhý. Myšlienka 
hosp. optima, ktoré je možné dosiahnu� pri optimálnom využití existujúcich 
zdrojov, optimálnom stave rozdelenia dôchodkov, zamestnanosti a najmenších 
výkyvoch podnikate�skej aktivity. 

Keynesova makroekonomická teória
Všeobecná teória zamestnanosti 
A) uplat�oval makroekonomický prístup, všíma si súhrnné národohospodárske 
veli�iny: 
celkový objem dôchodku 
celkovú zamestnanos�
súhrnný dopyt 
súhrnnú ponuku 
celková osobná spotreba 
celkové investície 
celkový objem úspor 

B) hovorí o kauzálnej závislosti ekonomických javov, ekonomické veli�iny 
rozlišuje: 1. dané veli�iny - v ur�itom �asovom období neuvažuje o ich zmenách 
2. nezávisle premenné veli�iny - pôsobia na závisle premenné veli�iny 
3. závisle premenné veli�iny - podliehajú vplyvu nezávisle premenných veli�ín, 
ale samé sa na ne nemôžu pôsobi�

C) jeho teória má statický charakter, napriek tomu že berie do úvahy faktor �asu, 
vä�šinou neprihliada na premenlivos� veli�ín 

Teória rovnováhy úspory = investície 
sklon k úsporám (spotrebe) =úspory (spotreba) / Národný dôchodok = S (C) /Y 
hrani�ný sklon k úsporám (spotrebe)= dS (dC) /dY 
hrani�ný sklon k spotrebe - udáva, o ko�ko sa zvýši spotreba �udí, ak vzrastie ich 
príjem o 1 pe�ažnú jednotku 
hrani�ný sklon k úsporám - udáva, o ko�ko sa zvýšia úspory �udí, ak vzrastie ich 
príjem o 1 pe�ažnú jednotku 

Štátne zásahy pod�a Keynesa
1. Pe�ažná politika - cie� je zabezpe�i� zvýšenie efektívnosti dopytu 
prostredníctvom zabezpe�enia dostato�ného množstva pe�azí, tzv. politika 
lacných pe�azí- pokles úrokovej miery, vzrast sklonu k investovaniu 
2. Zamedzuje vplyvu spkr investícií na národný dôchodok a zamestnanos�, 
Odporú�al politiku znovu rozde�ovania národného dôchodku v prospech tried 
s najvyššími výdavkami a zmeny v zda�ovaní 
3. Návrat k politike protekcionalizmu. Pri riešení problému plnej zamestnanosti 
zásada vo�ného medzinárodného obchodu stráca svoju platnos�. 

Sú�asné smery ekon. myslenia
1 Abstraktno modelový smer 
A neokeynesove teórie 
B neoklasické teórie 

2 Sociálno ekonomické, sociálno-historický smer 
A teórie o transformácii kapitalizmu 
B teórie konvergencie 

3 Radikálna teória, inšitucionalizmus, neoinštitucionalizmus, nová ekonómia, 
konzervatívna ekonómia 

W.W.Rostow -teória industriálnej spolo�nosti a štádiá vo vývoji spolo�nosti 
(tradi�ná spolo�nos�, štádium prípravy spolo�nosti na rozbeh, štádium rozbehu, 
štádium zrelosti, vek vysokej hromadnej spotreby predmetov dlhodobej 
spotreby). 

Cobb-Douglasova produk�ná funkcia - y= A. L na alfu x K na betu 

A- koeficient proporcionality - vplyv technického pokroku, rast kvalifikácie 
zamestnancov 
alfa, beta - koeficienty elasticity 
L - práca 
K - kapitál 


