
Verejné financie II. / Verejná ekonómia

Seminár IV - Efektivita a vlastníctvo 

Matej Lorko
matej.lorko@euba.sk
www.lorko.sk

Konzultačné hodiny (Miestnosť 5C.30)
Po 15:15 – 16:00
Ut 14:15 – 15:00 

Literatúra:  
• Gruber, J. (2005). Public finance and public policy. Macmillan. 
• Varian, H. R. (2014). Intermediate Microeconomics: A Modern 

Approach: Ninth International Student Edition. WW Norton & Company.  

�1



Teorém Ronalda Coase-a

• V prostredí s kompletnými informáciami a nulovými 
transakčnými nákladmi nastane efektívna alokácia zdrojov 
nezávisle na pravidlách nárokovateľnosti.


• Inými slovami…


• Ak máme kvalitnú trhovú inštitúciu a nízke transakčné 
náklady, vyjednávanie bude smerovať k Pareto-
efektívnemu výsledku nezávisle na tom, kto čo vlastnil na 
začiatku vyjednávania.
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Pair – Think - Share

Reservation prices

Predpokladajme, že jeden človek môže skonzumovať iba 
jeden koláč… čo sa stane na trhu? 

Kto bude predávajúcim a kto kupujúcim? 
Koľko obchodov (transakcií) nastane? 
Aká bude trhová cena? (médián)
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Sellers Buyers

Reservation prices
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Sellers Buyers

Reservation prices
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Sellers Buyers

Expected number of trades: 3
Expected clearing (median) price: 6.5

Expected market outcome

Reservation prices



Ako predpovede testovať?
• Smith, Vernon L. “An Experimental Study of Competitive Market 

Behavior.” Journal of Political Economy, 70.2 (1962): 111-137.


• Laboratórne prostredie


• Každý účastník experimentu má priradenú rolu kupujúceho alebo 
predávajúceho


• Indukovaná hodnota  - každý nákupca má stanovenú maximálnu 
cenu, ktorú je ochotný zaplatiť (WTP, úžitok), každý predajca 
minimálnu cenu, ktorú je ochotný akceptovať (WTA, náklady)


• Každý účastník pozná iba svoje hodnoty, nič iné (hodnoty WTP/
WTA ostatných, počet predávajúcich, počet nakupujúcich…)









A čo vy? 
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I am happy to buy a cake for 7 EUR.
I am happy to sell a cake for 7 EUR.



WTP vs. WTA
• Štandardne ekonomická teória predpokladá, že medzi 

WTP (max. cena ktorú som ochotný zapatiť) a WTA 
(minimálna cena, za ktorú som ochotný predať) nebudú 
žiadne významné rozdiely


• V skutočnosti však vidíme, že väčšina ľudí sa dožaduje 
vyššej kompenzácie za vzdanie sa istého statku ako je 
cena, ktorú sú ochotní zaplatiť za získanie toho istého 
statku


• Kahneman, D., Knetsch, J. L.,& Thaler, R. H. (1990). Experimental tests of the endowment effect and the 
Coase theorem. Journal of political Economy, 98(6), 1325-1348.



Efekt vlastníctva
• Thaler (1980) označil zvýšenie hodnoty statku pre človeka po 

tom, čo sa statok stane jeho vlastníctvom ako “efekt 
vlastníctva” (endowment effect)


• Efekt je manifestáciou averzie k stratám


• Ak je vzdanie sa statku vyhodnotené ako strata, a jeho 
nadobudnutie ako zisk, potom averzia k stratám spôsobí, že 
predajcovia budú za statok žiadať viac ako nákupcovia, čo 
spôsobí zmenšenie počtu obojstranne prijateľných 
transakcií/obchodov


• Kahneman, D., Knetsch, J. L.,& Thaler, R. H. (1990). Experimental tests of the endowment effect and the Coase 
theorem. Journal of political Economy, 98(6), 1325-1348.
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Efekt vlastníctva pri výbere 
medzi dvoma statkami

• Menší ako očakávaný objem transakcií môžeme 
pozorovať nielen pri výmene tovarov/statkov za peniaze, 
ale aj pri barterovom obchode


• Experiment s hrnčekmi a čokoládou - hrnček cennejší 
oproti čokoláde, ak ho má účastník v ruke a naopak


• Knetsch, Jack L. "The Endowment Effect and Evidence of Nonreversible Indifference Curves." A.E.R. 79 
(December 1989): 1277-84.



Neistota a efekt vlastníctva

Korting, Christina & Otto, Steven G., 2019. "Choice Uncertainty and the Endowment Effect," 2019 Annual Meeting, July 21-23, Atlanta, 
Georgia 290841, Agricultural and Applied Economics Association.

https://ideas.repec.org/p/ags/aaea19/290841.html
https://ideas.repec.org/s/ags/aaea19.html
https://ideas.repec.org/s/ags/aaea19.html


Neistota a efekt vlastníctva



Implikácie efektu vlastníctva 
na indiferenčnú analýzu

• Predpokladajme, že 


• Y = príjem


• X = dni dovolenky


• Nachádzate sa v bode A a ste indiferetnými 
medzi bodmi B a C. Čo ak sa dostanete do 
bodu B (C)?



Efekt vlastníctva mimo 
laboratória

• Ľudia požadujú vyššiu kompenzáciu za svoj čas, duševné 
vlastnícvo, verejnú pôdu a zmeny v evniromentálnych, 
zdravotných a bezpečnostných predpisoch ako je cena, ktorú 
sú ochotní zaplatiť za ich získanie/zavedenie


• Ľudia ktorí zdedia akcie po príbuzných sa ich často odmietajú 
vzdať aj keď sa nehodia do ich porfólia a tolerancie k riziku


• Teoretická predajná cena lístkov na záverečný turnaj NCAA je 
odhadom 14 krát vyššia ako teoretická nákupná


• Efekt vlastníctva sa často spomína aj v súvislosti s nízkym 
dopytom po reverzných hypotékach



Evolučná perspektíva
• Nestále preferencie plynú z 

kognitívnych systémov, 
ktoré sú značne evolučne 
staré


• Ľudské tendencie ako 
averzia k stratám a závislosť 
na referenčnom bode sú 
podobné so správaním 
Kapucínskych opíc


• Lakshminaryanan, Venkat, M. Keith Chen, and Laurie 
R. Santos. "Endowment effect in capuchin 
monkeys." Philosophical Transactions of the Royal 
Society B: Biological Sciences 363.1511 (2008): 

3837-3844.



Kontrolné otázky
• Predpovede Coasovho teorému môžeme úspešne replikovať 

za podmienok indukovanej hodnoty. ÁNO


• Ľudia majú podobnú ochotu zaplatiť za učitý statok ako je 
kompenzácia ktorú požadujú za vzdanie sa toho istého 
statku. NIE


• Efekt vlastníctva má za následok, že niektoré trhy sú 
neefektívne kvôli tomu, že vlastníci požadujú za statok viac 
peňazí ako potenciálni kupujúci. ÁNO


• Ak tovary/statky kupujeme za účelom budúceho predaja, 
efekt vlastníctva sa pravdepodobne neobjaví. ÁNO



Otázky? 
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