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Agenda
• Odvodenie krivky dopytu


• Efekty zmeny v cenách na dopyt


• Odvodenie krivky ponuky


• Efektivita a ekonomická rovnováha


• Prebytok spotrebiteľa a výrobcu


• Dopad verejných politík na ekonomickú efektivitu a 
sociálny blahobyt



Analytické nástroje
• Pri analýze verejných politík používame 3 druhy nástrojov


• Grafické - grafy dopytu a ponuky, indiferenčná analýza, línie 
rozpočtu a pod. - pomáhajú nám porozumieť tomu, kedy a 
ako by mala vláda zasahovať do ekonomiky. Výborne 
predikujú smery zmien správania, nie sú však vhodné na 
určenie rozsahu zmien.


• Matematické - dokážu spresniť predikcie rozsahu zmien, 
avšak často potrebujú množstvo predpokladov 
(parametrizácia)


• Empirické - dátová analýza, dokáže detekovať rozsahy, 
problémom často býva určenie kauzálnosti



Efektivita



Maximalizácia úžitku
• Základným predpokladom teoretickej analýzy je predpoklad, že ľudia majú 

dobre nadefinované funkcie úžitku plynúceho zo spotreby tovarov a služieb. To 
nám umožňuje mapovať ich rozhodutia na dosiahnutú úroveň ich spokojnosti.


• Ekonómovia predpokladajú že ľudia maximalizujú svoj úžitok zo spotreby = 
svoju spokojnosť, v rámci toho, čo si môžu dovoliť (svojich dostupných zdrojov)


• Modely rozhodovania majú vo všeobecnosti 2 komponenty:


• Individuálne preferencie


• Individuálne rozpočtovné obmedzenia


• Kľúčová otázka: Aká kombinácia spotreby tovarov a služieb prinesie človeku 
najväčší úžitok?



Preferencie a indiferenčné 
krivky



Preferencie a indiferenčné 
krivky

• Indiferenčná krivka = krivka zobrazujúca všetky spotrebné 
kombinácie ktoré prinášajú spotrebiteľovi rovnaké 
množstvo úžitku (a preto je medzi nimi indiferentný)


• Za predpokladu, že viac je lepšie ako menej, majú 
indiferečné krivky nasledujúce vlastnosti:


• Spotrebiteľ vždy preferuje vyššiu indiferenčnú krivku


• Indiferečné krivky smerujú vždy dole (majú negatívnu 
smernicu)



GARP

• http://kiero.sk/garp.php

http://kiero.sk/garp.php


Hraničný úžitok

• Kľúčovým konceptom pre porozumenie preferenciám je 
hraničný úžitok - marginal utility (MU)


• MU = prírastok úžitku plynúci so spotreby nasledujúceho 
množstva tovaru


• Hraničný úžitok je vždy klesajúci - spotreba ďalšej 
jednotky tovaru prináša vždy menšiu spokojnosť ako 
spotreba tej poslednej



Hraničná miera substitúcie



Hraničná miera substitúcie
• Hraničná miera substitúcie - marginal rate of substitution 

(MRS) = pomer, ktorým je spotrebiteľ ochotný vymeniť 
jeden tovar za iný


• MRS predstavuje smernicu indiferenčnej krivky (pomer 
zmeny množstva tovaru na osi X ku zmene množstva 
tovaru na osi Y)


• MRS môžeme vyjadriť aj ako pomer hraničného úžitku 
tovaru X k hraničnému úžitku tovaru Y


• MRS  = -MUx/MUy



Línia rozpočtu



Línia rozpočtu

• Ľudia môžu mať neobmedzené priania, ale vždy musia 
čeliť obmedzenému množstvu svojich zdrojov - musia 
preto čeliť kompromisom a oportunitným nákladom


• Línia rozpočtu vymedzuje všetky kombinácie tovarov, 
ktoré si spotrebiteľ môže kúpiť za predpokladu, že minie 
celý svoj príjem


• Smernica línie je pomer, v ktorom spotrebiteľ môže 
vymieňať tovar X za tovar Y - je daný ich cenami = -Px/Py



Spotrebiteľská voľba



Spotrebiteľská voľba
• Ktorá dostupná kombinácia tovarov maximalizuje úžitok 

spotrebiteľa? Inými slovami, akú kombináciu tovarov by si 
mal spotrebiteľ pri svojom príjme vybrať?


• Odpoveďou je najvyššia indiferenčná krivka, ktorú môže 
spotrebiteľ dosiahnuť = krivka, ktorá sa dotýka rozpočtovej 
línie


• Prečo? Spotrebiteľ robí hraničné rozhodnutie = porovnáva 
hraničný úžitok s hraničným nákladom (cenou), resp. 
hraničnú mieru substitúcie vs. pomer cien


• Optimálnou je voľba kedy MRS = -MUx/MUy = -Px/Py 



Efekty zmeny cien -  
substitučný a dôchodkový efekt



Efekty zmeny cien -  
substitučný a dôchodkový efekt
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Efekty zmeny cien -  
substitučný a dôchodkový efekt
• Ak stúpne relatívna cena tovaru X, potom klesne relatívne 

dopytované množstvo tohto tovaru. 


• Spotrebiteľ nahrádza menšiu spotrebu tovaru X vyššou spotrebou 
tovaru Y = substitučný efekt


• Zároveň je však spotrebiteľ relatívne chudobnejší, čo môže mať za 
následok to, že klesne aj celková spotreba tovaru Y = dôchodkový 
efekt


• Naopak, ak klesne cena X, potom vzrastie jeho dopytované množstvo 
na úkor Y (subsitučný efekt). Celkové dopytované množstvo Y môže 
klesnúť ale aj rásť keďže spotrebiteľ je relatívne bohatší (dôchodkový 
efekt). Závisí to od tvaru indiferenčných kriviek, teda MRS.



Rovnováha a blahobyt
• Ekonómia blahobytu - študuje faktory ovplyvňujúce mieru 

blahobytu v spoločnosti


• Prvým krokom je určenie “veľkosti koláča” = efektivity = 
čisté benefity, ktoré spotrebitelia a výrobcovia získajú 
vďaka transakciám na trhu výrobkov a statkov


• Aby sme mohli tieto benefity merať, potrebujeme poznať 
krivky dopytu a ponuky a to, ako vzniká trhová rovnováha


• Ďalším krokom analýzy blahobytu je zahrnúť distribúciu a 
redistribúciu, teda rozdelenie koláča





Krivka dopytu
• = krivka zobrazujúca dopytované množstvo tovaru pri jeho rôznej cene = vzťah medzi 

cenou a dopytom


• Elasticita dopytu = percentuálna zmena dopytu pri zmene ceny o percento


• ε = zmena dopytovaného množstva / zmena ceny = (∆Q/Q) / (∆P/P)


• Elasticita dopytu


• Typicky negatívna, pretože s rastom ceny zvyčajne dopyt klesá


• Zvyčajne nie je konštantná, po krivke sa mení


• Ak je krikva dopytu vertikálna, dopytované množstvo sa nemení pri zmene ceny = 
dopyt je dokonale neelastický


• Ak je krikva dopytu horizontálna, dopytované množstvo sa mení “nekonečne” aj pri 
manej zmene ceny = dopyt je dokonale elastický



Krivka ponuky



Krivka ponuky
• = krivka zobrazujúca množstvo tovaru, ktoré sú firmy ochotné dodať na trh pri 

rôznej cene 


• Je výsledkom snahy o maximalizáciu zisku. 


• Firmy majú svoju produkčnú funkciu, ktorá meria dopad zväščenia vstupov na 
výstup firmy. Každá jednotka vstupu zvyšuje celkový výstup (hraničná 
produktivita), avšak zvyčajne o menej ako predchádzajúca jednotka.


• Klesajúca hraničná produktivita znamená, že na vytvorenie ďalšej jednotky 
výstupu potrebujeme vždy väčšie množsto vstupu = hraničné náklady stúpajú s 
mnnožstvom výroby


• Zisk (rozdiel medzi výnosmi a nákladmi) je maximalizovaný vtedy, keď výnos z 
dodatočnej jednotky výstupu (hraničný výnos, marginal revenue MR) je rovný 
nákladu potrebnému k vytvoreniu tohto výnosu (hraničný náklad, marginal cost 
MC). Firmy tak dodávajú na trh tovar až do bodu, kedy sa MR = MC



Rovnováha



Rovnováha
• Dopyt a ponuka na úrovni trhu interagujú a výsledkom je 

trhová rovnováha = cena a množstvo, ktoré uspokojí 
zároveň dopyt aj ponuku


• Rovnováha vzniká v bode, kedy sa krivky dopytu a 
ponuky pretnú. Pri rovnovážnej cene Pe spotrebitelia 
dopytujú presne také množstvo tovaru Qe, aké sú 
výrobcovia ochotní na trh dodať


• Rovnováha v dokonalej konkurencii tak predsavuje bod, v 
ktorom sú spotrebitelia aj výrobcovia spokojní s cenou a 
množstvom tovaru



Prebytok spotrebiteľa



Prebytok spotrebiteľa

• Prebytok spotrebiteľa je úžitok, ktorý spotrebiteľovi vzniká 
nad rámec toho, koľko za tovar zaplatil


• Veľkosť prebytku spotrebiteľa je daná trhovou cenou a 
elasticitou dopytu


• Zvyčajne platí, že čím je dopyt menej elastický, tým viac 
prebytku (kvôli nedostatku vhodných substitútov), a 
naopak



Prebytok výrobcu



Prebytok výrobcu
• Prebytok výrobcu = zisk z predaja výrobku za cenu, ktorá 

presahuje jeho náklady na výrobu


• Veľkosť prebytku je daná cenou a elasticitou ponuky (tj 
percentuálna zmena ponuky pri jednopercentnej zmene 
ceny)


• Ak je cenová elasticita ponuky nízka (ponuka je 
neelastická), krikva ponuky je viac vertikálna a prebytok 
výrobcu veľký. Naopak, ak je cenová elasticita ponuky 
vysoká, teda ponuka je veľmi elastická, krivka ponuky je 
takmer horizontálna a prebytok výrobcu malý.



Rovnováha vs. efektivita



Efektivita vs. blahobyt
• Efektivita = celkové množstvo prebytku (veľkosť koláča)


• Spoločnosť však zaujíma nielen množstvo prebytku, ale aj 
jeho rozdelenie


• Blahobyt spoločnosti teda ovplyvňovaný nielen mierou 
efektivity, ale aj spravodlivým rozdelením zdrojov


• Efektivita je meraná monetárne, zatiaľ čo blahobyt meriame 
pomocou úžitkov. Redistribúcia tak síce zvyčajne spôsobí 
pokles efektivity, ale môže zvýšiť blahobyt, keďže 
chudobnejší získavajú z ďalšieho eura viac úžitku, ako 
bohatší



Príklad - Dane



Zhrnutie
• Ľudia maximalizujú svoj úžitok zo spotreby v rámci svojich dostupných zdrojov


• Spotrebiteľ robí hraničné rozhodnutie = porovnáva hraničný úžitok s hraničným nákladom (cenou), resp. 
hraničnú mieru substitúcie vs. pomer cien


• Hraničný úžitok je vždy klesajúci - spotreba ďalšej jednotky tovaru vyvolá vždy menšiu spokojnosť ako 
spotreba tej poslednej


• Krivka dopytu zobrazuje dopytované množstvo tovaru pri jeho rôznej cene = vzťah medzi cenou a dopytom, 
dá sa aproximovať ako krivka klesajúceho úžitku


• Krivka ponuky zobrazuje množstvo tovaru, ktoré sú firmy ochotné dodať na trh pri rôznej cene, dá sa 
aproximovať ako krivka hraničných nákladov


• Trhová rovnováha predsavuje bod, v ktorom sú spotrebitelia aj výrobcovia spokojní s cenou a množstvom 
tovaru


• Prebytok spotrebiteľa je úžitok, ktorý spotrebiteľovi vzniká nad rámec toho, koľko za tovar zaplatil


• Prebytok výrobcu = zisk z predaja výrobku za cenu, ktorá presahuje jeho náklady na výrobu


• Blahobyt spoločnosti teda ovplyvňovaný nielen mierou efektivity, ale aj spravodlivým rozdelením zdrojov. 
Redistribúcia síce zvyčajne spôsobí pokles efektivity, ale môže zvýšiť blahobyt.
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