Správné výsledky 1. modulu
1. kapitola:
A) Vyberte správnou odpověď:
a) Co se má vyrábět
b) Trh, vládní příkazy
c) služby výrobních faktorů
B) Přiřaďte k jednotlivým pojmům odpovídající vymezení:
Správné odpovědi: 1d; 2e; 3c; 4f; 5h; 6i; 7b; 8a; 9k; 10g;
C) Test pravdivé (P) nepravdivé (N) výroky:
Správné odpovědi: 1P; 2P; 3N; 4N; 5P; 6N; 7N; 8N; 9P; 10P;
D) Kvizové otázky:
Správné odpovědi: 1d; 2c; 3a; 4c; 5d; 6b;
E) Úkoly a odpovědi:
Odpověď na 1): Domácnosti umisťují úspory na finančních trzích (depozita v bankách, nákup
cenných papírů) a firmy si pujčují tyto úspory v podobě úvěrů na financování investic. Vláda
si na těchto trzích vypůjčuje peněžní prostředky na pokrytí deficitního rozpočtu, event. sem
umiťuje svoje úspory.
Odpověď na 2): Východiskem jsou Vaše znalosti o tržním mechanismu, které jste získali v
kurzu mikroekonomie a graf 4.1 na str. 67. Výsledkem střetu nabídky a poptávky na trhu
zboží je vznik určité ceny. Ta představuje informaci, podle které se řídí kupující i prodávající.
Pokud cena neuhradí výrobcům náklady, budou alokovat svoje zdroje na výrobu jiného zboží.
Vysoká cena odradí zákazníky od nákupu zboží. Na trhu tak neustále vznikají dvě varianty převis nabídky, který vede k poklesu ceny a převis poptávky, který vyvolává zvýšení ceny.
Tímto způsobem cenový systém vytváří podněty pro chování spotřebitelů a výrobců. Zároveň
jeho prostřednictvím dochází k rozdělování důchodů, což jsou výnosy za služby výrobních
faktorů.
Odpověď na 3): Domácnosti v modelu (i v realitě) vystupují jako vlastníci výrobních faktorů.
Firmy si najímají služby těchto zdrojů na trzích výrobních faktorů a používají je k produkci
ekonomických statků. Vyrobené zboží a služby nabízejí domácnostem na trzích finální
produkce. Domácnosti získávají důchody za služby výrobních faktorů. Tyto důchody použijí
na nákup ekonomických statků na finálních trzích. V koloběhu mohou vzniknout dva
problémy - pokud firmy vyrobí produkci, kterou domácnosti nebudou chtít koupit, a když
domácnosti část svých důchodů uspoří. V obou případech bude základní princip koloběhu
porušen.

Odpověď na 4): Stát plní regulační funkci prostřednictvím soustavy veřejných rozpočtů.
Příjmy státu tvoří daně (v modelu je platí pouze domácnosti), do nichž započítáváme i výběr
povinného zdravotního a sociálního pojištění. Získané příjmy stát "vrací" zpět do ekonomiky
v podobě vládních nákupů a transferových plateb. Z makroekonomického hlediska lze
konstatovat, že stát tímto způsoberm přerozděluje důchody. Jestliže jsou výdaje státu větší než
jeho příjmy, potom si musí vypůjčit potřebné prostředky na finančních trzích. Zde jsou
umisťovány úspory, jejichž zdrojem jsou důchody, které domácnosti dostávají za služby
výrobních faktorů. I v tomto případě tedy jde o přerozdělování důchodů.

2. kapitola
A) vyberte správnou odpověď:
a) A. Smith
b) vznik monopolů
c) vystupuje proti vysokému zdanění příjmů
B) Test pravdivé (P) nepravdivé (N) výroky:
Správné odpovědi: 1P; 2P; 3N; 4P; 5P; 6N; 7N;
C) Kvizové otázky:
Správné odpovědi: 1b; 2b; 3d; 4d,e;
D) Úkoly a odpovědi:
Odpověď na 1): Smith věřil v schopnost trhu uspokojit zájmy jednotlivců, protože trh "řídí
neviditelná ruka", která dokáže odstranit disproporce. Stát podle jeho názoru má pouze
dohlížet na fungování trhu, tj. vystupovat jako "noční strážník". Zároveň má ochraňovat zemi
před vnějším nepřítelem, udržovat spravedlnost a zajišťovat chod veřejných zařízení.
J. Keynes považoval tržní mechanismus za nestabilní a směřující ke krizovým poklesům.
Požadoval stimulaci agregátní poptávky prostřednictvím veřejných výdajů. Stát má podle jeho
názoru plnit funkci "lékaře u lože nemocného" a provádět protikrizová opatření.

3. kapitola
A) Vyberte správnou odpověď:
a) výrobní
b) výdajovou
c) celkovou sumu důchodů

d) nominální produkt
B) Test pravdivé (P) nepravdivé (N) výroky:
Správné odpovědi: 1N; 2N; 3N; 4P; 5P; 6N; 7P;
C) Kvizové otázky:
Správné odpovědi: 1a; 2c; 3e;
D) Úkoly a odpovědi:
Odpověď na 1):
a) výdaje domácností na spotřebu
b) investiční výdaj
c) výdaje na spotřebu
d) vládní nákup
e) investiční výdaj
f) čistý export (export služeb)
Odpověď na 2):
Výstup české firmy bude evidován v HDP slovenska a v HNP ČR.

4. kapitola
A) Vyberte správnou odpověď:
1. autonomní spotřebu, indukovanou spotřebu
2. investice
3. když je produkt stejný jako agregátní poptávka
B) Test pravdivé (P) nepravdivé (N) výroky:
Správné odpovědi: 1P; 2P; 3N; 4N; 5N; 6P; 7P;
C) Kvizové otázky:
Správné odpovědi: 1b; 2d;
D) Úkoly a odpovědi:
Odpověď na 1: Použijeme identity platné pro dvousektorovou eokonomiku:

C + I = Y → C + 300 = 1400 → C = 1100
C + S = Y → 1100 + S = 1400 → S = 300
Odpověď na 2: S = - 200 + 0,2Y

