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Anotace: Tato prezentace slouží k motivaci ke studiu dějin 

ekonomických vztahů v období konce novověku = negativní 
reakce na merkantiulismus.



Fyziokraté

• směr vznikl v 50. letech 18. století ve 
Francii

• odmítali merkantilismus
• prosazovali ekonomický liberalismus 

(laissez – faire = nechte být)
• ekonomické vztahy mají svůj přirozený řád 

a ten je dán božskou prozřetelností



Fyziokraté

• řád je tedy zatím lidmi 
nepoznán

• Francois Quesnay
• Francouz, lékař, 

ekonom
• pracoval jako lékař 

Ludvíka XV.
• autor Ekonomické 

tabulky

Francois Quesnay

Jean-Martial Frédou; François 
Quesnay.jpg; 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Fran%C
3%A7ois_Quesnay.jpg



Fyziokraté

• ta modeluje vztahy mezi 
3 odvětvími národního 
hospodářství                             
i společenskými třídami:

1.zemědělství (produktivní 
sektor)

2.zpracovatelský průmysl 
(sterilní sektor)

3.vlastníci pozemků (parazitní 
sektor)

prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.; 
Ekonomická tabulka; 

http://is.muni.cz/elportal/estud/esf/j
s08/dejiny/web/ch04s04.html

Ekonomická tabulka



Fyziokraté

• pro ekonomiku je vhodné, 
aby:

• půdu vlastnili zemědělci –
navrhovali pozemkovou 
reformu

• Anne Robert Turgot
• ministr financí Ludvíka XVI.
• jeho pád díky návrhu 

pozemkové reformy
• nástup anglické politické 

ekonomie

A. R. Turgot

autor neznámý; Anne Robert Jacques 
Turgot.jpg; 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ann
e_Robert_Jacques_Turgot.jpg



Fyziokraté

Úkoly:
1. Proč fyziokraté kritizovali merkantilismus?
2. Jak vysvětlují fyziokraté podstatu ekonomického 

liberalismu?
3. Kdo je považován za zakladatele fyziokratismu?
4. Jaký měli fyziokraté názor na vlastníky půdy?
5. Čím inspirovali fyziokraté anglickou politickou 

ekonomii?



Fyziokraté

Zdroje:
• KRÁLÍK, Oldřich. Vývoj ekonomického myšlení. Brno: 

CERM akademické nakladatelství, 1998, 32 s. Item. 
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ISBN 80-86285-68-5.

• http://cs.wikipedia.org

Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na
všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá

autorskému zákonu.


