
 

 
 

Input – output analýza 
SYLLABUS 
 
1. Tabuľka medziodvetvových vzťahov a bázický input-output model. Matica 

hospodárskych transakcií, tokov a konštrukciu sústavy distribučných rovníc. 
Podstata leontiefovskej produkčnej funkcie ako základu otvoreného 
medziodvetvového modelu. 

2. Sústava nákladových rovníc a podstata zatvoreného modelu. Význam druhého a 
tretieho kvadrantu pre potreby konštrukcie rovníc. Ich matematická formulácia a 
riešenie modelu.  

3. Input-output techniky v ekonomických výpočtoch. Podstata zdrojov v statickom 
I/O modeli. Matematické vzťahy medzi primárnymi faktormi a konečnou 
spotrebou. Formulácia vzťahov náročnosti na primárne faktory. 

4. Vybrané problémy input-output modelu a príjmového multiplikátora. Formulácia 
vzťahov alokácie fixných zdrojov hospodárstva. Matematická formulácia 
Leontiefovského paradoxu. 

5. Bilancovanie dovozu pomocou input-output modelu. Modely dovozu na báze 
rôzneho bilancovania tokov dovozu. Definícia a konštrukcia modelov dovozu 
jedna, dva a tri. Odvodenie matematických vzťahov pre regulovanie hospodárstva. 

6. Všeobecná rovnováha, ceny a otvorený input-output systém. Vzťah medzi 
Walrasovou teóriou všeobecnej rovnováhy a modelom input-output. Cenový 
model 1 a cenový model 2.  

7. Systémy národných účtov. Podstata systémov národných účtov. Vzťah medzi 
definíciami makroekonomických veličín a účtovou podobou týchto definícií.  

8. Systém národných účtov USA - NIPA. Podstata ekonomických účtov podnikov a 
hlavne vzájomné vzťahy medzi nimi. Sektorové účty NIPA a národné ekonomické 
účty. Konštrukcia účtovníctva input-output. 

9. Európsky systém národných účtov - ESA. Klasifikácia inštitucionálnych sektorov 
a tokov charakterizujúcich ich správanie. Klasifikácia transakcií a ostatných tokov 
v systéme ESA. 

10. ESA a vzťahy medzi účtami. Vznik a klasifikácia bilancujúcich položiek. 
Klasifikácia aktív systému ESA. Postupnosť účtov ESA. Systém národných účtov 
SR. 

11. Štatistické charakteristiky input-output tabuliek. Ich systém na báze ESA. 
Konštrukcia symetrických tabuliek a ich význam. 

12. Zostavovanie tabuliek dodávok a použitia za SR. Konečná podoba tabuliek 
dodávok a použitia. Potrebné analytické tabuľky systému. Využitie tabuliek pre 
makroekonomickú analýzu fungovania hospodárstva. 

13. Kvalitatívna analýza input-output tabuliek. Potreba a možnosť kvalitatívnej 
analýzy a to vo väzbe na štruktúru hospodárstva a meranie interdependencie 
odvetví národného hospodárstva. Problém porovnávania štruktúr výroby. 
Hawkinsonove-Simonove podmienky pre riešenie modelu input-output. 


