
Otázky na skúšku z predmetu Makroekonómia, akad. rok 2018/2019 

 

1. Vymedzenie pojmu ekonómia, mikroekonómia a makroekonómia, ich vzájomný vzťah. 

2. Teoretické a metodologické východiská súčasnej makroekonómie. 

3. Základné ciele makroekonómie, magický štvoruholník. 

4. Dvojsektorový a trojsektorový model ekonomiky - schéma, väzby, algebrické vyjadrenie. 

5. Štvorsektorový model ekonomiky - schéma, väzby, algebrické vyjadrenie. 

6. HDP – charakteristika, vyjadrenie, metódy výpočtu HDP. 

7. Produktivita práce a potenciálny produkt. 

8. Alternatívne makroekonomické ukazovatele (HDI, GCI ai). 

9. Ekonomický rast a jeho meranie, zdroje a faktory ekonomického rastu. 

10. Ekonomický cyklus, fázy a prejavy. 

11. Tvorba národného príjmu. 

12. Rozdelenie a užitie národného príjmu. 

13. Krátkodobá rovnováha hospodárstva v uzavretom modeli ekonomiky - Rovnováha na trhu 

výrobkov a služieb – keynesiánsky kríž. Rovnováha na peňažnom trhu 

14. Agregátny dopyt – zložky, faktory, krivka. 

15. Agregátna ponuka – faktory, krivka. 

16. Makroekonomická rovnováha v modeli AD-AS (klasický, keynesovský, monetaristický 

model). 

17. Dopytové a ponukové šoky. 

18. Práca a trh práce, rovnováha a nerovnováha. 

19. Zamestnanosť a jej meranie. 

20. Nezamestnanosť a jej meranie, dôsledky nezamestnanosti 

21. Príčiny a formy nezamestnanosti. 

22. Podstata, význam, funkcie peňazí, peňažné agregáty, teórie dopytu po peniazoch. 

23. Rovnováha na peňažnom trhu, zmeny v ponuke a dopyte po peniazoch. 

24. Postavenie a úloha centrálnej banky na peňažnom trhu. 

25. Monetárna politika a jej nástroje. 

26. Inflácia - charakteristika a meranie inflácie. 

27. Príčiny a formy inflácie. 

28. Dopytová a nákladová inflácia, stagflácia - grafické vyjadrenie. 



 

 

29. Phillipsova krivka. 

30. Spotreba – def., faktory vplývajúce na spotrebu, teórie spotreby, spotrebná funkcia 

31. Úspory, faktory vplývajúce na úspory, funkcia úspor. 

32. Investície, faktory vplývajúce na investície, členenie investícií, investičná funkcia. 

33. Rozpočtová politika a jej formy. 

34. Základná charakteristika modelu IS-LM, podmienky fungovania modelu. 

35. Rovnováha na trhu tovarov a IS krivka, trh peňazí a krivka LM. 

36. Vplyv rozpočtovej a monetárnej politiky na rovnováhu v modeli IS-LM. 

37. Koordinovaná a nekoordinovaná rozpočtová a monetárna politika v modeli IS-LM. 

38. Otvorené hospodárstvo, dovoz, vývoz, otvorenosť ekonomiky. 

39. Zahranično-obchodná politika a jej nástroje. 

40. Obchodná a platobná bilancia. 

41. Výmenné kurzy, fixný a plávajúci výmenný kurz. 

42. Medzinárodná deľba práce, svetové hospodárstvo a formy makrointegrácie. 

43. Modifikácia modelu IS - LM na podmienky otvoreného hospodárstva. 

44. Vplyv rozpočtovej a monetárnej politiky na rovnováhu v Mundell-Flemingovom modeli 

v režime plávajúceho výmenného kurzu. 

45. Vplyv rozpočtovej a monetárnej politiky na rovnováhu v Mundell-Flemingovom modeli 

v režime fixného výmenného kurzu. 


