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Two independent camps have developed in the framework of economic history in re-
cent decades. The so-called new economic history arose on the basis of neo-classical 
economic theory. It attributes a self-regulating role to the market and likes to work with 
quantitative approaches, so-called cliometry. The other current in economic history is 
called “business theory” and developed on the basis of neo-institutional economics. 
Its basic units of analysis are the company, the individual businessman or the manage-
ment of a company. According to this view, not the market, but the internal organization 
of the company and the “visible hand” of the management are the main movers of eco-
nomic growth. The study is concerned with the reflection of the two currents in Central 
European historiography, research into business elites and companies in Slovakia and 
the methodological challenges of some Hungarian works also concerned with Slovakia. 
History. Methodology. Historiography. “The invisible hand”of the market or “the ever-present 
hand” of management (On new discussions and methods in the field of economic history).  

Hospodárske dejiny nepatria na Slovensku v posledných 15 rokoch medzi profilujúce  
a obľúbené historické disciplíny. Príčin je viacero – je to zdanlivá neatraktívnosť, sku-
točná vedecká a časová náročnosť, prozaické vydavateľské problémy, ale aj isté predsud-
ky, ktoré sú reakciou na verbálne preferovanie spoločenskej materiálnej základne teóriou 
marxizmu-leninizmu do roku 1989. Je to zároveň slabá zakotvenosť tejto disciplíny na 
vysokoškolských i akademických pracoviskách, na ktorých sa po odchode viacerých 
odborníkov (A. Špiesz, J. Vozár, J. Mésároš, J. Faltus, J. Alberty a ďalší) už nenašli 
adekvátni nasledovatelia. Ak sa aj objavili mladší odborníci, venujú sa hospodárskym 
dejinám len okrajovo a popri iných témach. Oveľa dôležitejšou príčinou zaostávania je 
iná skutočnosť, a síce minimálna – presnejšie žiadna – teoretická pripravenosť. Práve tu 
treba vidieť najväčšiu bolesť slovenskej historickej vedy ako celku a príčinu, nie však 
ospravedlnenie jej zaostávania.1 S pozitivistickým „zberom“ materiálu dnes už za hrani-
cami Slovenska nemožno vystačiť, i keď stále je ešte čo „zbierať“ a celé archívne fondy 
čakajú v slovenských a zahraničných archívoch na svojich bádateľov. Ak sa v niektorých 

1 HOLEC, R.: Historik a peniaze (alebo podiel peňazí na poľudštení historika). Historický časopis, 50, 
2002, č. 1, s. 24 – 27.


