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Čo je ekonómia 

Definova ť ekonómiu je možné mnohými spôsobmi. V každom prípa de je 

to však spolo čenská a historická veda. Základné črty ekonómie sú 

však zahrnuté v definícii Samuelsona: Ekonómia je veda o tom, ako 

spolo čnos ť využíva vzácne zdroje na výrobu užito čných tovarov a 

ako ich rozde ľuje medzi rozli čné skupiny ľudí.  V tejto definícii 

je totiž spomenutý najhlavnejší ekonomický zákon, z ákon vzácnosti, 

a aj triáda základných ekonomických problémov, o vš etkom bude re č 

neskôr. 

Ekonómiu rozde ľujeme na makroekonómiu , ktorá skúma fungovanie eko-

nomiky ako celku, a mikroekonómiu , ktorá analyzuje správanie jed-

notlivých zložiek, ako sú odvetvie, firmy a domácno sti. 

Predmet a metodológia 

Rozlišujú sa dva prístupy k problémom hospodárskeho  života: pozi-

tívna ekonómia a normatívna ekonómia. Pozitívna ekonómia  sa usilu-

je konštatova ť a zhromaž ďova ť fakty, ktoré popisujú skuto čný stav 

a správanie sa ekonomiky. Normatívna ekonómia  vyvodzuje závery a 

snaží sa nájs ť odpove ď na otázku, aká by ekonomika mala by ť. 

Ekonómia je empirická veda a ako taká si vyžaduje v edecký prístup, 

k ekonomickým zákonom sa dopracúvame vedeckými metó dami. Pod ľa Sa-

muelsona  je pozorovanie ekonomických javov  a najmä ich historické-

ho vývoja jedným z hlavných zdrojov ekonomických po znatkov. Sledo-

vanie dejín ekonomických procesov nie je však jedin ý postup. Eko-

nómia používa aj štatistickú analýzu , ktorá “dedukuje a predikuje 

ur čité formy ekonomického správania na základe východi skových hy-

potéz” (Samuelson). Zvláštnou formou skúmania sú experimenty , v 

ktorých sa skúma dopad istého izolovaného faktora n a celkový vý-

sledok ekonomiky.  

Pri skúmaní ekonomickej teórie rozlišujeme dva druh y metód: kvan-

titatívne a kvalitatívne. Kvantitatívne metódy  súvisia s meraním a 
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vyjadrovaním ekonómie. Využívajú napríklad štatisti ku, lineárne 

programovanie a modelovanie ekonomických procesov. Kvalitatívne 

metódy  využívajú analýzu a syntézu, indukciu, dedukciu a pri opa-

kujúcich sa javoch metódu abstrakcie. 

Pri všetkých metódach je dôležitá schopnos ť abstraktného myslenia 

a vyvarovanie sa subjektivizmu a omylom. Napríklad pri analýze a 

porovnávaní ekonomických situácií je dôležité zacho vať rovnaké 

podmienky ( ceteris paribus ). Často dochádza aj k logickému omylu 

post hoc : Skuto čnosť, že udalos ť A pozorujeme pred udalos ťou B, 

ešte nepotvrdzuje, že udalos ť A zaprí činila udalos ť B. Tvrdením, 

že „po udalosti“ znamená „v dôsledku udalosti“, sa dopúš ťame omylu 

post hoc . (Samuelson) Ďalej si treba uvedomi ť, že celok nie je 

vždy sú čtom častí: K chybnému usudzovaniu z časti na celok  dochá-

dza vtedy, ak sa predpokladá, že to, čo platí pre časť, platí aj 

pre celok ( klam kompozície ). 

Ekonomické zákony 

Ekonómia používa pre svoje vyjadrovanie ekonomické kategórie . Sú 

to jej vedecké nástroje, teda logické pojmy, ktoré sú vyjadrením 

reálnych a historicky podložených javov a procesov.  Zo skúmania 

opakovate ľných javov a procesov vyvodzuje zákony. Ekonómia ro zli-

šuje tri typy ekonomických zákonov, ktoré takmer vž dy pôsobia sú-

bežne. Sú to: 

• všeobecné ekonomické zákony 

• špecifické ekonomické zákony 

• zvláštne ekonomické zákony 

Všeobecné  ekonomické zákony platia pre každý ekonomický syst ém, 

zatia ľ čo špecifické  vysvet ľujú len daný ekonomický systém. 

Zvláštne  ekonomické zákony môžu plati ť aj vo viacerých rôznych 

systémoch.  
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1. Zákon vzácnosti a hranice výrobných možností spo lo čnosti 

Ekonomické statky neexistujú v neobmedzenom množstv e a nie sú rov-

nako užito čné, z čoho vyplýva ich ekonomická vzácnos ť. To spôsobu-

je, že spolo čnos ť musí rozhodova ť, ako výrobné faktory rozdelí a 

aké statky bude vyrába ť v akom množstve.  

V podmienkach obmedzenosti výrobných zdrojov totiž platí, že každé 

rozhodnutie ma ť nie čoho viac, je zárove ň rozhodnutie ma ť nie čoho 

menej. Cenou rozhodnutia je teda cena alternatívneho výstupu  ( op-

portunity cost ), čo je cena ďalšej najlepšej alternatívy, ktorej 

sme sa zriekli. 

Pojem hranice výrobných možností  ( produktion possibilities fron-

tier ) ukazuje celý výber možností kombinácií, v ktorých  môžeme 

produkova ť myslené dva produkty. Je obmedzený stavom technoló gie a 

celkovými zdrojmi pre ich výrobu. 

 

Príklad:  

Pri daných výrobných zdrojoch produkujeme produkty X a Y. Možné sú 

nasledovné kombinácie: 

Bod Množstvo Y Množstvo X 

A 40  0 

B 30  38 

C 20  52 

D 10  60 

E 0  65 
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Potom tento graf znázor ňuje hranicu výrobných možností : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znamená to, že všetky možné kombinácie, ktoré by sa  premietli do 

dosiahnute ľnej oblasti  sú reálne (uskuto čnite ľné), tie ktoré by sa 

premietli do nedosiahnute ľnej,  z dôvodu obmedzenosti zdrojov usku-

to čnite ľné nie sú. 

 

Zákon vzácnosti teda hovorí, že pri plnom využívaní  výrobných 

zdrojov a pri zvyšovaní produkcie jedného produktu musí dochádza ť 

k znižovaniu výroby druhého produktu. Substitúcia  sa prejaví ako 

zákonitý dôsledok fungovania plne využitej ekonomik y ( zákon sub-

stitúcie ). 

Stojí tu teda proti sebe na jednej strane obmedzené  množstvo stat-

kov, a na strane druhej neobmedzené želania spotreb ite ľov. 

Podľa Samuelsona: Zákon vzácnosti  hovorí, že statky sú vzácne pre-

to, lebo nedostatok zdrojov neumož ňuje vyrába ť všetky tovary, kto-

ré by ľudia chceli spotrebúva ť. 

 

S hranicou výrobných možností súvisí aj pojem efektivity  produk-

cie. Efektivita znamená, že nedochádza k plytvaniu,  prípadne, že 

zdroje ekonomiky sa využívajú čo najefektívnejšie na uspokojovanie 

potrieb spotrebite ľov. Produkcia je teda efektívna vtedy, ke ď spo-

lo čnos ť nemôže zvýši ť output jedného statku bez toho, aby sa zní-

X 

Y 
dosiahnuteľná oblasť 

nedosiahnuteľná oblasť 
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žil output iného statku. Efektívna ekonomika sa nac hádza na svojej 

hranici výrobných možností. 

Kľúčový význam má v ekonómii rozde ľovanie zdrojov medzi súčasnú  

(existujúcu) a budúcu spotrebu , pretože ovplyv ňuje ekonomický 

rast . O ekonomickom raste  môžeme hovori ť vtedy, ak je ekonomika 

schopná produkova ť v budúcom období pre spotrebite ľov viac výrob-

kov a služieb. Vzh ľadom na obmedzenos ť výrobných zdrojov je ve ľmi 

dôležité rozhodnutie o tom, ko ľko zdrojov treba zabezpe či ť na bu-

dúce potreby. Treba teda rozhodnú ť proporciu medzi výrobou kapitá-

lových statkov (strojov, zariadení, výrobných objek tov, …) a spot-

rebných statkov (potravín, odevov, …). Rozhodnutie o pomere pro-

dukcie kapitálových a spotrebných statkov je v pods tate rozhodnu-

tím o tempe ekonomického rastu . 

2. Zákon rastúcich relatívnych nákladov 

Zákon rastúcich relatívnych nákladov  vysvet ľuje vyklá ňanie krivky 

grafu hranice výrobných možností smerom navonok. Ke ď sa naša firma 

rozhodla popri produkte Y vyrába ť aj produkt X, musela zníži ť pro-

dukcie Y o 10 jednotiek, aby tým zvýšila produkciu X o 38 jedno-

tiek. Teda za obetovanie  10 jednotiek získala  38 jednotiek. Lenže 

pri znížení produkcie Y o ďalších 10 jednotiek, vzrástla produkcia 

X už len o 14 jednotiek, at ď. S rastom produkcie X musí firma zni-

žova ť produkciu Y a teda výnosy X sú s ním stále menšie.  Teda na 

získanie rovnakého dodato čného množstvo jedného statku, sa spolo č-

nos ť musí vzda ť čoraz vä čšieho množstva iného statku. 

Podstatou zákona rastúcich nákladov  teda je, že zvyšovaním produk-

cie jedného výrobku cena alternatívnych výstupov ka ždej ďalšej do-

dato čnej jednotky tohto výrobku vo všeobecnosti rastie. 

Platnos ť zákona nie je univerzálna, týka sa však ve ľkého množstva 

ekonomických aktivít, hlavne tých, kde si výroba vy žaduje špecia-

lizáciu technológie. Ak by firma vyrábala dva produ kty, ktorých 
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výrobné zdroje a technológia na ich výrobu by boli rovnako výhod-

né, bol by graf ich hranici produk čných možností lineárny. Teda 

akáko ľvek zmena rozsahu výroby jedného druhu, by sa dala kompenzo-

vať zmenou výroby iného produktu v takom istom rozsahu . 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Zákon klesajúcich výnosov 

Zákon klesajúcich výnosov vyjadruje, že množstvo do dato čného out-

putu klesá, ak postupne pridávame jednotky nejakých  inputov, pri-

čom ostatné inputy zachovávame fixné. 

 

Jednotky 
práce 

Celkový 
output 

Dodato čný output pridaný  
dodato čnou jednotkou práce 

0 0  

1  

2000  

2000  

2  

3000  

1000  

3  

3500  

500  

4  

3800  

---  

5  

3900  

100  

 

Predstavme si, že vlastníme pole o istej rozlohe. S  nulovým inpu-

tom práce nedosiahneme žiaden output. Ak pridáme 1 jednotku práce, 

X 

Y 

dosiahnuteľná oblasť 

nedosiahnuteľná oblasť 
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vyprodukujeme 2000kg kukurice. Rozloha pola zostane  fixná, ale my 

vždy pridáme o jednu ďalšiu jednotku práce a budeme sledova ť ako 

sa bude meni ť náš output. Zistíme, že ke ď sme zvýšili input práce 

z 1 na 2, vyprodukovali sme pomocou tohto dodato čného inputu doda-

to čný output 1000kg, celkovo teda 3000kg. Dodato čný output dodanej 

jednotky práce je už však menší ako v prvom prípade . Ďalšie doda-

to čné jednotky pridávajú ešte menej dodato čného outputu, a tak 

stále ďalej – prejavil sa zákon klesajúcich výnosov.  

Takto by to teoreticky mohlo ís ť ďalej, až kým by prírastok inputu 

práce mohol output dokonca zníži ť: na obmedzenej ploche nemôže 

produktívne pracova ť neobmedzené množstvo ľudí (pracovných síl). 

Zákon klesajúcich výnosov  je dôležitý a často pozorovaný ekonomic-

ký jav, neplatí však pre všetky technologické postu py a nie v kaž-

dej jeho fáze. Zákon sa môže prejavi ť až po pridaní ur čitého množ-

stva jednotiek inputov. 

Podľa Samuelsona je kone čne formulovaný takto: Zväčšenie niekto-

rých inputov, pri čom ostatné inputy zostávajú konštantné, zvä čší 

celkový output. Ale po dosiahnutí ur čitého bodu sa dodato čný out-

put vyplývajúci z dodato čných dávok inputov stále zmenšuje. 

Treba zdôrazni ť, že zákon klesajúcich výnosov sa presadzuje iba 

vtedy, ak sa mení objem len jedného výrobného fakto ra. V prípa-

doch, ke ď sa menia všetky výrobné faktory, dochádza k efekto m tro-

jakej povahy: 

1.  Ak outputy rastú rovnakým tempom ako inputy, presad zujú sa kon-

štantné výnosy z rozsahu výroby . Príklad: ak na výrobu 1 omele-

ty potrebujeme 2 vajcia a na výrobu 2 omeliet 4. 

2.  Ak rast outputov predstihuje rast inputov, výsledko m sú rastúce 

výnosy z rozsahu výroby . Tento prípad sa opiera o úspory z ve ľ-

kovýroby, de ľbu práce, špecializáciu. 

3.  Ak outputy rastú pomalším tempom ako inputy, dochád za ku klesa-

júcim výnosom z rozsahu výroby . Špecifickým príkladom sú dô-
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sledky mimoriadnych klimatických podmienok na výsle dky po ľno-

hospodárskej produkcie. 

Typy hospodárstiev 

Základné problémy organizácie ekonomiky  sú formulované v takzvanej 

triáde základných otázok:  

• Čo vyrába ť? – Aké outputy, v akom množstve, v akom období? 

• Ako vyrába ť? – S akými zdrojmi, pomocou akej techniky a ako 

kombinova ť výrobné faktory, aby sme čo najefektívnejšie dosiah-

li outputy. 

• Pre koho vyrába ť? – A: akým spôsobom statky rozde ľova ť? 

Tieto tri ekonomické problémy, pred ktoré je spolo čnos ť postavená, 

sú univerzálne, ale spôsob ich riešenia je rôzny. S kúmaním mecha-

nizmov, ktoré môže spolo čnos ť používa ť na alokáciu svojich obme-

dzených zdrojov sa zaoberá výskum alternatívnych ekonomických sys-

témov . 

V závislosti od toho ako ten-ktorý systém vyriešil triádu základ-

ných ekonomických problémov, rozlišujeme tri, prípa dne štyri typy 

hospodárstiev. 

0.  V primitívnych civilizáciách zohrávajú v hospodárst ve primárnu 

úlohu zvyky, tradície a inštinkty. O riešení triády  problémov 

spravidla rozhodujú tradície, ktoré prechádzajú zo starších 

generácií na mladšie. Napríklad v starovekom Egypte  a dokonca 

ešte niekedy aj dnes prechádza remeslo z otca na sy na. Dnes už 

je tento typ hospodárstva nedosta čujúci a historicky prekona-

ný. 

1.  Trhová (vo ľná) ekonomika.  Opiera sa o princíp vo ľného podnika-

nia a vo ľnej vo ľby, čím sa priklá ňa ku klasickému prúdu 

(Smith). Jadro tohto systému tvorí trh , fungujúci na spolupô-

sobení ponuky a dopytu; a systémy ziskov, strát, stimulácie a 

cien , ktoré ovplyv ňujú ponuku a dopyt. Výroba sa orientuje na 
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minimalizáciu nákladov a maximalizáciu zisku. Hlavn ým princí-

pom je konkurencia, vo ľná sú ťaživos ť medzi ponukou. „Firmy te-

da produkujú tie tovary, ktoré prinášajú najvä čší zisk ( čo), 

výrobnými technológiami, ktoré sú najmenej nákladné  ( ako ) a 

spotreba ľudí sa riadi ich rozhodovaním o tom, ako minú svoje  

mzdy, ktoré dostávajú za svoju prácu a dôchodky, kt oré im ply-

nú z vlastníctva majetku ( pre koho ).“(Samuelson) Najvážnejšie 

problémy tohto typu sú nezamestnanos ť, inflácia a ekonomická 

nespravodlivos ť.(Lekachman) Stopercentná trhová ekonomika ni-

kdy neexistovala. Najbližšie k nej bolo Anglicko 19 .storo čia, 

dnes sa tomuto typu azda najviac približuje ekonomi cký systém 

USA, i ke ď aj v americkom kapitalizme má štát dôležitú úlohu 

pri ur čovaní zákonného rámca pre ekonomický život. 

2.  Príkazová ekonomika.  Je založená na direktívnom usmer ňovaní 

centrom, zvä čša štátom. Vláda plánuje a robí všetky rozhodnu-

tia čo a pre koho  sa bude vyrába ť, teda o výrobe a rozde ľovaní 

statkov. Príkladom tohto hospodárstva je dnešná Čína. Takáto 

vláda však pod ľa Samuelsona  vonkoncom nemusí by ť diktátorská, 

k plánovému hospodárstvu môže spolo čnos ť dospie ť aj demokra-

tickou cestou. Najhlavnejšie problémy v centrálne p lánovanej 

ekonomike sú neproduktivita práce, byrokracia a vzá cnos ť mno-

hých spotrebite ľských statkov. (Lekachman) V extrémnych prípa-

doch môže dochádza ť k tomu, že plnenie plánu sa stane prvoradé 

aj pred uspokojovaním potrieb spotrebite ľov. 

3.  Zmiešaná ekonomika.  Uvedené formy hospodárstva sú len teore-

tické, žiadna z nich v svojej absolútne čistej forme neexis-

tuje. Všetky moderné ekonomiky majú dnes charakter zmiešanej 

ekonomiky, kde jadro tvorí trhový systém, dochádza ale k nor-

matívnym zásahom štátu. (Pod ľa Galbraitha má štát zasahova ť do 

výroby, aby sa zabránilo recesii.) Ide teda o hospo dárstvo s 

prvkami trhu, príkazov a zvyku, kde si však trh zac hováva do-
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minantné postavenie. Pod ľa Friedmana nemôže by ť výroba efek-

tívna ak je neefektívna štátna byrokracia. 

 

Zmiešaná ekonomika dnes vystupuje v podobe sociálneho trhové hos-

podárstva , ktoré sa nieko ľko desa ťro čí úspešne uplat ňuje vo vyspe-

lých hlavne západoeurópskych krajinách. Jeho najdôl ežitejšie znaky 

sú sloboda  a nedotknute ľnos ť súkromného vlastníctva, vo ľná konku-

rencia a odmietanie monopolov, ktoré ju narúšajú a voľná tvorba 

cien pri čom štát si ponecháva niektoré funkcie a spolupodie ľa sa 

napríklad na tvorbe cien, ve ľkosti a štruktúry trhu pomocou daní, 

prípadne pomocou subvencií alebo dotácií ur čitých subjektov trhu. 

Štát by nemal narušova ť pôsobenie trhového mechanizmu, jedine na-

pomáhať jeho bezproblémovému fungovaniu a spolupodie ľať sa , dalo 

by sa poveda ť dozera ť nad zabezpe čovaním efektivity výroby a eko-

nomického rastu. Svojimi zásahmi predchádza ť krízam. 

Príkladom pre sociálnu demokraciu sú škandinávske štáty, hlavne 

Švédsko. Švédsky štát organizuje hlavnú časť svojej výrobnej akti-

vity v súkromnom vlastníctve, ale pritom ju úzko re guluje, zasahu-

je do nej, aby ochra ňoval zamestnanie robotníkov a redistribuoval 

podstatné časti zisku a ve ľkých individuálnych príjmov medzi vrst-

vy s nízkymi príjmami. 

Na druhej strane, bývalá Juhoslovanská socialistick á republika dá-

vala od pä ťdesiatych do osemdesiatych rokov príklad pre liberálnu 

socialistickú spolo čnos ť. Aj ke ď komunistická strana dominovala, 

cenzúra bola mierna, emigrácia nízka, náboženstvo b olo vyznávané 

slobodne a ucelená kombinácia štátneho vlastníctva,  robotníckej 

vlády a súkromného podnikania vykazovala porovnate ľne prosperujúcu 

ekonómiu.  

 

Uprostred každej ekonomiky rozlišujeme tri základné ekonomické 

subjekty , ktoré v ekonomike spolupôsobia. 
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1.  Domácnosti  sú ekonomické jednotky charakterizované spolo čným 

vlastníctvom majetku, spolo čné poberanie príjmov a spolo čné 

prijímanie ekonomických rozhodnutí. Trhové vz ťahy sa rozvíjajú 

mimo ich rámec. Na trhu vystupujú na jednej strane ako kupujúci 

tovarov a služieb, na druhej strane ako predávajúci  výrobných 

faktorov. 

2.  Firmy  sú podnikate ľské jednotky, ktoré nakupujú výrobné fakto-

ry, aby ich použili na produkciu finálnych výrobkov  a služieb, 

ktoré predávajú domácnostiam. 

3.  Štát  sa tiež zú čast ňuje na vytváraní dopytu po tovaroch a služ-

bách a to pomocou štátnych zákaziek. Prostredníctvo m produkcie 

v štátnych podnikoch sa podie ľa aj na vytváraní ponuky. Od do-

mácností a firiem poberá dane, ktoré používa na rea lizáciu 

transferových platieb. Dozerá nad vývojom ekonomiky , zabezpe ču-

je produkciu verejných statkov a služieb, podie ľa sa na riešení 

ekologických problémov, rieši otázky obrany, bezpe čnosti a 

vzdelania, at ď. 
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