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Zdroje ekonomického r ůstu

• Lidské zdroje (množství práce a její kvalifikace).

• Přírodní zdroje (množství půdy, nerostného bohatství a 
jejich kvalita).

• Kapitálové zdroje (množství strojů, zařízení, budov, aj. 
a jejich technická úroveň.



Zdroje ekonomického r ůstu

• Kvantitativní (při jejich převaze jde o extenzívní růst).

• Kvalitativní (intenzívní růst) - jde o růst produktivity 
výrobních faktorů (produkce/množství výrobních faktorů).

Růst nebo pokles produktivity je označován jako technologická
změna. Pozitivní technologická změna je technologický pokrok 
(inovace).



• Kapitálová vybavenost práce =

• Růst kapitálové vybavenosti práce se nazývá
prohlubování kapitálu (capital deepening).

• Při stejném tempu růstu zásoby kapitálu a růstu 
množství pracovní síly (K/L je konstantní) jde o 
tzv. rozši řování kapitálu.
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Růst potencionálního produktu

• S růstem potencionálního produktu se posunula křivka 
LRAS i křivka SRAS doprava
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Růst potencionálního produktu

• Vývoj potencionálního produktu můžeme znázornit i 
posunem křivky hranice výrobních možností PPF doprava
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Tempo r ůstu produktu
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Agregátní produk ční funkce
(Cobb-Douglasova produkční funkce – R.Solow)

– Y = makroekonomický produkt
– T = stav technologie (úrovňová konstanta)
– K = zásoba kapitálu
– L = množství práce
– pružnost Y vůči K (podíl K na vytvořeném Y), tj. théta
– pružnost Y vůči L (podíl L na vytvořeném Y), tj.1- théta

• Jinak řečeno, koeficient a, popř. b udává o kolik procent se 
změní Y, když se množství K, popř. L změní o 1 %.

ba L K  T ⋅⋅=Y



Modely ekonomického r ůstu

• Klasický model (D. Ricardo, T. Malthus) 
považuje za jediný zdroj ekonomického růstu zvyšování
počtu obyvatelstva, což je spojeno s klesajícím mezním 
produktem práce. 
Klesá produkt na 1 obyvatele, klesají reálně mzdy až na 
úroveň životního minima, kde se růst obyvatelstva (a tím i 
produktu) zastaví.



Modely ekonomického r ůstu

• Zvýšení produktu na 1 obyvatele a reálných mezd:
– zvýšení úmrtnosti (války, epidemie, apod.),
– snížení porodnosti.

• Tzv. „železný zákon mzdový“:
– výše reálných mezd se udržuje dlouhodobě na 

úrovni životního minima (při nulovém růstu 
množství práce i produktu).



Modely ekonomického r ůstu

• Neoklasický model (R. M. Solow) předpokládá růst 
množství fixního kapitálu (akumulaci). 

• Při stabilním množství práce dochází k prohlubování
kapitálu (roste kapitálová vybavenost práce).

• Při neexistenci technologického pokroku dochází k 
poklesu míry výnosu kapitálu a úrokové sazby.



Modely ekonomického r ůstu

• Mezní produkt práce bude růst a poroste i reálná
mzdová sazba.

• Dlouhodobý pokles úrokové sazby vede k zastavení
tvorby úspor na financování čistých investic, zásoba 
kapitálu začne stagnovat.

• Ustává prohlubování kapitálu, stagnují reálné mzdy, 
míra výnosu kapitálu i úroková sazba – jde o tzv. 
nulový růst.



Modely ekonomického r ůstu

• Při konstantním růstu L by bylo dosaženo stálého stavu 
za podmínky rovnosti tempa růstu Y, L a K.

• Při uplatnění technologického pokroku nedojde k 
poklesu výnosu kapitálu a reálné úrokové sazby (tomu 
odpovídá i skutečný vývoj např. v USA).



Modely ekonomického r ůstu

• Keynesovské modely růstu (R. Harrod, E. Domar) –
rovnovážný růst je růstem produktu při plném využití
zásoby kapitálu a při plné zaměstnanosti.

• Jedná se o jednofaktorové modely, kde zdrojem růstu 
je akumulace (zvýšení zásoby kapitálu).



Bariéry ekonomického r ůstu

• Nedostatečná zásoba kapitálových statků.

• Nízká produktivita práce (Y/L).

• Nedostatečný technologický pokrok.

• Nízká úroveň kvalifikace pracovních sil.

• Přírodní vlivy a katastrofy.

• Institucionální překážky.

• Vysoká neproduktivní spotřeba.



Možnosti zvýšení tempa r ůstu

• Ekonomický start spojený s industrializací
– podpora výroby vycházející z příhodných 

přírodních podmínek, levné pracovní síly, aj.

• Vládní regulace 
– podpora vývozu, aj.

• Zahraniční finanční a technická pomoc 
– příliv zahraničního kapitálu, úvěry, dotace, aj.



Seznam pou žití literatury

17

HELÍSEK, M. Využití původních pramenů ve výuce makroekonomie. Politická ekonomie, 5/2001.
HELÍSEK, M. Makroekonomie základní kurs. 2. vyd. Praha: Melandrium, 2002.
HOLMAN, R. a kol. Dějiny ekonomického myšlení. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001.
HOLMAN, R. Základy ekonomie.1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2000.
HOLUB, A., ADAMCOVÁ, L. Ekonomické změny rozvojového světa. Politická ekonomie 2/1994
HOLUB, A., FOLTÝN, J., ORDNUNG, N. Rozvojová ekonomika. Praha: VŠE Praha, 1995.
IZÁK, V. Nabídka peněz – endogenní nebo exogenní? Finance a úvěr, 6/1995.
IZÁK, V. Fiskální a monetární politika – modelová analýza. Politická ekonomie, 2/1993.
KRBOVÁ, L. Daňový systém. Přerov: Školní informační středisko VOŠŽ, 2006.
MACÁKOVÁ, L. a kol. Mikroekonomie základní kurs. 8. vyd. Praha: Melandrium, 2003.
RAŠÍN, A. Inflace a deflace. Praha: Česká společnost národohospodářská, 1922. 
REVENDA, Z., MANDEL, M., KODERA, J., MUSÍLEK, P., DVOŘÁK, P., BRADA, J. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 2. vyd. Praha: 
Management Press, 1997.
ŠIK, O. Ekonomika, zájmy, politika. Praha: Academia, 1964.
ŠMIDKOVÁ, K., HRNČÍŘ, M. Přechod na strategii cílování inflace. Finance a úvěr, 4/1998.
ŠMÍDKOVÁ, K., TŮMA, Z. Soudobé evropské pojetí nezávislosti centrální banky. Finance a úvěr, 9/1999.
ŠREIN, Z. Mechanismy hospodářské politiky Evropské unie. Praha: VŠE v Praze, 1999.
ŠTĚPÁNOVÁ, P. Didaktická příprava vyučovací hodiny. Olomouc: UP 2012
ŠULC, Z. Stručné dějiny ekonomických reforem v Československu. Brno: Doplněk, 1998.
TOMŠÍK, V. Problémy vývoje české ekonomiky v období 1993-97. Finance a úvěr, 3, 4/1999.
TOMŠÍK, V. Vliv měnové a kursové politiky na reálnou ekonomiku v Maďarsku, Polsku a ČR. Politická ekonomie, 3/1999.
URBAN, L. a kol. Hospodářská politika. Praha: Victoria Publishing, 1994.
URBAN, L. Česká republika a Evropská unie. Finance a úvěr, 1/1999.
VENCLOVSKÝ, F. Dějiny českého ekonomického myšlení do roku 1948. Brno: Masarykova univerzita, 1997.
ZAHRADNÍK, P. Měnová politika Evropské centrální banky: funkce, cíle, rizika. Finance a úvěr, 10/1999.
ŽIŽLAVSKÁ, J. Účetnictví pro začátečníky. Přerov: Školní informační středisko VOŠŽ, 2006.


