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Anotácia 

Na predmete makroekonomická analýza sa naučíme ako možno pomocou modelového rámca 

pochopiť základné makroekonomické väzby a to ako z dlhodobého tak aj z krátkodobého hľadiska. 

Z dlhodobého hľadiska sa zamyslíme nad otázkami o hospodárskom raste. Prečo reálny HDP na 

obyvateľa v niektorých krajinách vytrvalo mierou približne 2 percentá rastie už vyše 150 rokov? Prečo 

niektoré bývalé chudobné krajiny juhovýchodnej Ázie zažili obrovský hospodársky rozmach 

v poslednej polovici minulého storočia? A prečo niektoré krajiny naopak nerastú? K odpovediam 

týchto otázok nám poslúži Solowov model rastu. Pre vysvetlenie ekonomickej stagnácie v historickom 

období po priemyselnú revolúciu si zas pomôžeme Malthusovým modelom. 

Z krátkodobého hľadiska nás bude zaujímať hlavný zdroj hospodárskeho cyklu. Skonštruujeme rôzne 

statické a dynamické modely všeobecnej rovnováhy vychádzajúce z mikroekonómie, v ktorých sa 

naučíme, ako sa spotrebitelia rozhodujú medzi spotrebou a voľným časom, či súčasnosťou 

a budúcnosťou, predstavíme si príjmové a substitučné efekty. Vo vzájomnej interakcii spotrebiteľov 

s firmami, vládou a zvyškom sveta na agregovaných trhoch práce, kapitálu, produkcie a dlhopisov 

opíšeme všeobecnú rovnováhu a zamyslíme sa nad jej efektívnosťou. 

Z praktických dôvodov potrebujeme odlišovať medzi dlhodobou a krátkodobou makroekonómiou, 

avšak krátkodobé a dlhodobé makroekonomické modely sa navzájom preplietajú a podporujú. 

Jednou zo spoločných čŕt bude, že v celom semestri budeme uvažovať modely reálnej ekonomiky. 

Zjednodušene predpokladáme, že médium výmeny nie sú peniaze ale jednotky spotreby. Uvažujeme 

jedinú komoditu, ktorú spotrebujú domácnosti a vyrábajú firmy a ktorou všetky subjekty môžu platiť 

na agregovaných trhoch. Toto zjednodušene viac zodpovedá reálnym podmienkam slovenskej 

ekonomiky integrovanej v Európskej menovej únii, ktorá nedisponuje monetárnou politikou. Pri 

skúmaní hospodárskeho cyklu sa viac zameriame na špecifiká malej otvorenej ekonomiky, na 

vysvetlenie krátkodobých zmien obchodnej bilancie a bežného účtu a tiež na vplyv zmien vo 

výmenných podmienkach. 

Predmet nadväzuje na 

Mikroekonomickú analýzu 

Podmienky ku skúške 

Hodnotenie vyplýva z platného študijného poriadku. Práca cez semester pozostáva z priebežnej 

písomnej skúšky v oblastiach základné pojmy a merania makroekonómie a teória rastu 

a z vypracovania dvoch zadaní. Priebežná skúške je ohodnotená 30 bodmi a každé zadanie je 

ohodnotené 5 bodmi. Záverečná skúška ohodnotená 60 bodmi je v celej oblasti predmetu pre 

študenta, ktorému sa nepodarí získať aspoň 16 bodov z priebežnej skúšky alebo v oblastiach statický 

model, dynamické modely hospodárskeho cyklu, modely hľadania práce a Malthusov model rastu, 

pre študenta, ktorý získal minimálne 16 bodov v priebežnej skúške. 
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Sylabus 

Prednášky 

1. Základné pojmy makroekonómie, systém národných účtov, nezamestnanosť a inflácia. (SzL 

časť 1.1 + prednáška alebo prvé dve kapitoly SchU). 

2. Meranie hospodárskeho rastu a vyjadrenie hospodárskeho cyklu. (SzL časť 1.2 – 1.6). 

3. Úvod do teórie rastu. (SzL 2. kapitola). 

4. Konvergencia a ustálený rast. (SzL 3. kapitola). 

5. Statické mikroekonomické správanie subjektov. (SzL 4. kapitola). 

6. Statický model všeobecnej rovnováhy. (SzL 5. kapitola). 

7. Dynamické mikroekonomické správanie subjektov. (SzL 6. kapitola s označením a koncepciou 

podľa prednášky alebo W 9. kapitola). 

8. Dynamický model všeobecnej rovnováhy prídelovej ekonomiky. (prednáška alebo W 10. 

kapitola a SchU 3. a 4. kapitola). 

9. Teória vyjadrenia bežného účtu. (prednáška, alebo SchU 3. a 4. kapitola s označením 

a koncepciou podľa prednášky alebo W 9. a 10. kapitola). 

10. Dynamický model všeobecnej rovnováhy výrobnej ekonomiky. (prednáška, alebo SchU 5. 

kapitola s označením a koncepciou podľa prednášky alebo W 9. a 10. kapitola).  

11. Malthusov model rastu. (prednáška alebo W 7. kapitola). 

12. Model hľadania práce. (prednáška alebo W 6. kapitola). 

13. Keynesovský model hľadania práce. (prednáška alebo W. 6. kapitola). 

Cvičenia 

1. Matematický aparát predmetu. 

2. Základné pojmy makroekonómie, systém národných účtov, nezamestnanosť a inflácia. 

3. Vyjadrenia rastu a hospodárskeho cyklu.  

4. Solowov model rastu.  

5. Komparatívna statika v Solowovom modeli rastu. 

6. Solowov model s lineárnou produkčnou funkciou, s exogénnym rastom úrovne technológie  

7. Správanie spotrebiteľa, optimálna voľba spotreby a voľného času. 

8. Správanie spotrebiteľa, komparatívna statika. 

9. Vplyv fiškálnej politiky. 

10. Dynamické mikroekonomické správanie spotrebiteľa. 

11. Dynamický model všeobecnej rovnováhy prídelovej ekonomiky. 

12. Teória vyjadrenia bežného účtu.  

13. Dynamický model všeobecnej rovnováhy výrobnej ekonomiky. 


