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Hodnota je kvalita kvantity, to znamená schopnos ť ur čitého stat- 
ku uspokojova ť naše potreby. Hodnotu má teda len taký statok,  
ktorý má schopnos ť uspokojova ť naše potreby a ktorý je nevyhnut- 
ný na uspokojenie našich potrieb. Výška hodnoty sta tku alebo služ- 
by závisí od užito čnosti statku, teda od toho, ako je schopný u- 
spokojova ť naše potreby. Vyššiu hodnotu má pre nás napríklad 
stroj, ktorý vyrába presnejšie a lacnejšie. Hodnota  statku závi- 
sí od užito čnosti, vzácnosti a od nákladov. Hodnota výrobku zá-  
visí oby čajne od ve ľkosti nákladov potrebných na výrobu. Toto  
však úplne neobstojí, lebo o hodnote rozhoduje pred ovšetkým u- 
žito čnos ť pre spotrebite ľa. Rozoznávame rôzne druhy hodnôt, na- 
príklad úžitkovú, spotrebnú, subjektívnu alebo indi viduálnu hod- 
notu. Je to hodnota, ktorá sa rovná významu statku pre ur čitú  
osobu pri jeho bezprostrednom použití. O subjektívn ej hodnote 
hovoríme preto, lebo hodnotíme statok z h ľadiska jeho schopnos- 
ti uspokojova ť subjektívne, osobné potreby. Trhová, výmenná či ob- 
jektívna hodnota sa tvorí na trhu pri výmene veci z a vec alebo 
za peniaze. Peniaze rozložia priamu výmenu veci za vec na dva 
akty, a to predaj a kúpu a medzi tieto akty sa vsúv ajú peniaze.  
Výmenná hodnota statkov je schopnos ť privies ť statku vonkajší 
úspech, napríklad na trhu. V domácom hospodárstve, kde sa vyrá- 
ba len pre seba, výmenná hodnota sa netvorí. Vytvár a sa len pri 
deľbe práce a pri výrobe na trh, kde sa statky vymie ňajú navzá- 
jom pod ľa hodnotenia predava čov a kupcov. Trhová hodnota stat- 
kov vyjadrená v peniazoch sa nazýva cena. Treba zdô razni ť, že  
spotrebná hodnota je vždy základom výmennej hodnoty  a vymennú  
hodnotu možno vysvetli ť len pomocou spotrebnej hodnoty, čiže  
podľa užito čnosti či schopnosti statku uspokojova ť naše potreby.  
Úlohou hodnoty je ur či ť výšku ceny. Cena je len reflex, formálny  
odraz hodnoty, hodnotenia. Zásadne rozlišujeme dve teórie o  
hodnote, a to objektívnu teóriu hodnoty, ktorá vych ádza pri 
ur čovaní výšky hodnoty zo strany ponuky, výroby, výrob ných ná- 
kladov. Ve ľmi dobre vystihuje výrobnú stránku. Subjektívna te-  
ória hodnoty tvrdí, že nie sú o výrobné náklady, kt oré ur čujú  
výšku hodnoty, ale užito čnos ť statku pre spotrebite ľa. 
Hodnota je kvalita kvantity, to znamená schopnos ť ur čitého stat- 
ku uspokojova ť naše potreby. Hodnotu má teda len taký statok,  
ktorý má schopnos ť uspokojova ť naše potreby a ktorý je nevyhnut- 
ný na uspokojenie našich potrieb. Výška hodnoty sta tku alebo služ- 
by závisí od užito čnosti statku, teda od toho, ako je schopný u- 
spokojova ť naše potreby. Vyššiu hodnotu má pre nás napríklad 
stroj, ktorý vyrába presnejšie a lacnejšie. Hodnota  statku závi- 


