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1. Makroekonomická rovnováha a nerovnováha. Spotreba, úspory, investície a výkonnosť
ekonomiky. Keynesovská spotrebná funkcia a funkcia úspor. Moderné teórie spotreby
a úspor. Teória multiplikátora. Agregátny dopyt a agregátna ponuka v krátkom a dlhom
období. Modely makroekonomickej rovnováhy (AD-AS). Príčiny nepružnosti cien. IS-LM
model. Nástroje monetárnej a fiškálnej politiky. Monetárna a fiškálna politika v modeli
AD-AS a IS-LM.
2. Ekonomický cyklus. Charakteristika ekonomického cyklu. Spôsoby merania
ekonomického cyklu. Dopytové a ponukové šoky. Teórie cyklického vývoja ekonomiky.
Politicko-ekonomický cyklus. Úloha štátu pri zmierňovaní cyklického vývoja ekonomiky.
3. Ekonomický rast. Charakteristika ekonomického rastu a spôsob jeho merania. Zdroje
ekonomického rastu. Keynesovské teórie ekonomického rastu. Neoklasický model
ekonomického rastu. Absolútna a podmienená konvergencia. Modely endogénneho rastu.
Endogénny technický pokrok. Vylúčiteľnosť a rivalita technických znalostí. Externality
spojené s technickým pokrokom. Šírenie znalostí v priestore. Nová teória rastu. Ľudský
kapitál. Koncepcia inovácie. Lineárny a nelineárny inovačný model. Regionálne a
odvetvové faktory, ktoré ovplyvňujú inovačné procesy firiem. Úloha vlády v podpore
tvorby a šírenia nových technologických znalostí a firemných inovácií. Zhodnotenie
konvergencie resp. divergencie rastu z pohľadu novej endogénnych koncepcií.
4. Trh práce a nezamestnanosť. Charakteristika, formy a náklady nezamestnanosti. Teórie
nezamestnanosti: neoklasický a keynesovský prístup a mikroekonomické prístupy
k nezamestnanosti. Určovanie prirodzenej miery nezamestnanosti, NAIRU. Efekt
hysterézy. Teória hľadania práce, modely efektívnych miezd a morálny hazard na trhu
práce. Okunov zákon.
5. Spotrebiteľ a jeho rozhodovanie na trhu statkov a služieb a na trhu výrobných
faktorov. Ekonomická vzácnosť a racionálna voľba spotrebiteľa. Formálna teória
racionálneho správania a jej štandardy. Užitočnosť, hraničná užitočnosť a rovnováha
spotrebiteľa. Formovanie individuálneho a trhového dopytu po statkoch a službách.
Elasticita dopytu – jej meranie a význam. Formovanie ponuky na trhu práce
v podmienkach dokonalej a nedokonalej konkurencie.
6. Firma a jej rozhodovanie na trhu statkov a služieb a na trhu výrobných faktorov.
Firma a jej ciele z pohľadu jednotlivých teórií firmy. Voľba technológie v krátkom
a dlhom období, zákon klesajúcich výnosov z variabilného vstupu, výnosy z rozsahu
a úspory z rozsahu. Náklady firmy z účtovného a ekonomického hľadiska, náklady
v krátkom a dlhom období, ich vzájomné porovnanie a obalová krivka. Firma
v podmienkach dokonalej konkurencie a jej rozhodovanie o výstupe, formovanie ponuky

firmy v krátkom a dlhom období, krivka LIS. Trhové štruktúry nedokonalej konkurencie,
rozhodovanie o cene a výstupe monopolu, oligopolu a monopolistickej konkurencie.
Formovanie dopytu firmy po výrobných faktoroch.
7. Všeobecná rovnováha, efektívnosť a spravodlivosť. Predpoklady konštruovania modelu
všeobecnej rovnováhy. Efektívnosť a jej dosiahnutie vo výrobe, vo výmene a výrobnospotrebná efektívnosť. Cenový systém a jeho úloha pri dosahovaní všeobecnej rovnováhy.
Konflikt medzi efektívnosťou a spravodlivosťou, teória spoločenského blahobytu.
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