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Porovnanie základných rozdielov prístupov predstaviteľov klasic. a keynes. ekonomickej školy  
 

 Klasic. ekon. škola Keynes.  ekon. škola 

 

Predstavitelia A. Smith, D. Ricardo, J.B. Say,  M. Friedman,...  J.M. Keynes, P. Samuelson, Kuznets..,  

Viera v trhové sily – „prirodzený poriadok“, 
„neviditeľná ruka trhu“, samoregulačné funkcie 
trhu smerom k ich rovnováhe    

Nedôvera k samoregulačným funkciám trhu  

(takmer) dokonalá konkurencia  Nedokonalá konkurencia  

Pružné ceny a mzdy  Nepružné ceny a mzdy (smerom nadol) 

(takmer) plne využité výrobné  zdroje Nevyužité výrobné  zdroje 

Stabilita súkromného sektora  Nestabilný súkromný sektor 

Príčina cyklických výkyvov v ekonomike – vláda 
a centrálna banka (osobitne monetaristi)  

Príčina cyklických výkyvov v ekonomike – nestabilný  
súkromný sektor 

Predpoklady  

Dlhodobý horizont  Krátkodobý horizont 

Ponukovo orientovaný prístup Dopytovo orientovaný prístup – ovplyvňovanie 
efektívneho dopytu a chodu ekonomiky (cyklických 
výkyvov a pod.) 

Celkové zameranie  

Jednotlivec a ako doplnok malá úloha vlády  Silnejšia úloha vlády (viera v jej možnosti priaznivo 
vplývať na ekonomiku)  a  vládny intervencionizmus, 
osobitne cez vládne výdavky 
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 Klasic. ekon. škola Keynes. ekon. škola 

 

Nízka miera zdanenia subjektov  Akceptovanie  vyššej miery zdanenia a zástancovia 
automatic. stabilizátorov (napr. progresív. zdaňovania) 

Neúčinnosť a neopodstatnenosť pôsobenia 
rozpočtovej politiky ako nástoja na 
ovplyvňovanie ekonomiky 

Viera v účinnosť rozpočtovej politiky – RP ako nástroj 
na ovplyvňovanie ekonomiky, osobitne s cieľom 
zmiernenia cyklických výkyvov (proticyklická, 
„prorozvojová“ rozpočtová politika ) 

Úloha vlády 
a rozpočtová politika   

Každoročne vyrovnaný rozpočet Cyklicky vyrovnaný rozpočet 

Kvantitatívna rovnica a neutralita peňazí  Neuznáv. kvantitatívnu rovnicu a zdôrazň. aktívnu 
úlohu peňazí  (vplyv na reálnu ekonomiku) 

Dopyt po peniazoch je dlhod. stabilný a závisí od 
príjmu / perman. dôchodku/ majetku (bohatstva) 

Dopyt po peniazoch je nestabilný a závisí od príjmu aj 
úrokov   

Inflácia – peňažný jav Preferencia likvidity a motív obehu, opatrnosti a 
špekulácie 

Peniaze a menová 
politika  

Cez množstvo peňazí ovplyvňovať infláciu  
(peňažné pravidlo) 

Cez množstvo peňazí ovplyvňovať aj HDP, 
zamestnanosť a pod.  

Prirodzená miera nezamestnanosti a dobrovoľná 
nezamestnanosť  a aut. rovnováha na trhu práce 

Nedobrovoľná nezamestnanosť Trh práce a politika 
zamestnanosti  

Nie trade off medzi nezamestnanosťou a infláciou  Trade off medzi infláciou a nezamestnanosťou  

Mobilita kapitálu (od úrok. sadzby) Nemobilita kapitálu (od úrok. sadzby) Platobná bilancia 
(PB) 

Prednosť kap. a finanč. účtu pred bež. účtom PB Prednosť bežného pred finanč.  a kapitál. účtom PB   



 3 

 


