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Readings:

•
•

Gruber, J. (2005). Public finance and public policy. Macmillan.
Congdon, W. J., Kling, J. R., & Mullainathan, S. (2011). Policy and
choice: Public finance through the lens of behavioral economics.
Brookings Institution Press.
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Obsah predmetu
•

teoretické koncepty a empirické zistenia o úlohe vlády pri riešení
ekonomických otázok

•

zlyhania trhu, verejné statky, externality, informačná asymetria a ďalšie

•

dopad verejných politík na rozdelenie zdrojov, efektivitu trhov a
spravodlivosť/rovnosť

•

mikroekonomické nástroje slúžiace na návrhy opatrení – kedy a ako
by mala vláda zasahovať do trhov

•

verejné politiky z pohľadu behaviorálnej ekonómie
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Ciele
•

Porozumieť konceptom ekonomickej efektívnosti, rovnosti a vládnej
verejnej politiky

•

Naučiť sa, ako vláda robí rozhodnutia týkajúce sa zásahov do trhu.

•

Porozumieť ako by mala vláda využívať poznatky z teoretického a
empirického výskumu pre tvorbu verejných politík.

•

Naučiť sa hodnotiť dopad rôznych verejných politík a navrhovať
konkrétne opatrenia.
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Ekonomické princípy
•

Ľudia musia čeliť kompromisom

•

Skutočnú cenu niečoho predstavuje hodnota toho, čoho sa musíme
vzdať

•

Racionálni ľudia premýšľajú „na hrane“

•

Ľudia reagujú na stimuly

•

Prostredníctvom dobrovoľného obchodu si môžu všetky strany prilepšiť

•

Trh je zvyčajne dobrým prostriedkom pre organizovanie ekonomickej
aktivity

•

Vláda niekedy dokáže trh zefektívniť

Verejná ekonómia
•

V minulosti úzko zameraná na vládne príjmy a výdavky

•

V súčasnosti sa zaoberá všetkými aspektami vládnej interakcie
s ekonomikou - študuje ekonomickú efektívnosť, rozdelenie
zdrojov a vládne politiky, teda rolu vlády v ekonomike

•

Ako sa vláda rozhoduje a aké rozhodnutia by mala robiť?

•

Pre porozumenie ako je potrebné skúmať motívy tých, ktorí
dané rozhodnutia robia, spôsoby akým sa do svojej pozície
dostávajú a ako sú ovlyvňovaní externými silami

•

Pre porozumenie aké, je nutne študovať efekty rôznych politík
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Načo vôbec verejný sektor?
•

Vlastnícke práva - pravidlá definujúce vlasntníctvo majetku - riešia nedostatok
dôvery, chránia pred krádežami

•

Obchodné právo - pravidlá o tom, ako sa vykonáva obchod, zaisťujú, že
účastníci trhu dostanú to, čo očakávajú, alebo môžu žiadať kompenzáciu - v
základoch sú to formalizácie váh a meraní, povinnosť poskytovať záruku a pod.

•

Tieto práva musia byť vynútiteľné (plus všeobecnejšie kriminálne zákony a
obrana)

•

Na to, však must existovať vládny zdroj príjmov = dane

•

Minimálny štát - pomáha k dosiahnutiu ekonomickej efektívnosti tým, že
vytvára prostedie v ktorom sa darí obchodu - pravidlá, zákony a politiky a tiež
ochranu ekonomiky voči vonkaším vplyvom. Organizovaná ekonomická aktivita
nemôže existovať bez aspoň minimálneho štátu - preto máme verejný sektor
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Kedy zasiahnuť?
•

Predstavte si ekonomiku ako sériu obchodov (transakcií)
medzi výrobcami a zákazníkmi

•

Výmena je efektívna vtedy, keď z nej aspoň jeden účastník
niečo získa a nikto nič nestratí

•

Celková efektívnosť je maximalizovaná vtedy, keď sa
uskutočnia všetky možné efektívne transakcie

•

Rovnováha v dokonalej konkurencii je pre spoločnosť
najefektívnejším výsledkom, pretože maximalizuje zisky z
efektívnych transakcií (D=P)

Trh vs. vláda
•

Okrem minimálneho štátu existujú ešte ďalšie situácie, kedy vládny zásah do ekonomiky
môže zvýšiť blahobyt - 2 kategórie, podľa sú spojené so zlyhaním trhu alebo nie

•

Spojené so zlyhaním trhu

•

•

Externality (efekty, ktoré jeden ekonomický agent prenáša na iného bez jeho súhlasu)

•

Nedokonalá konkurencia

•

Nutnosť zabezpečiť verejné statky pre ktoré chýbajú súkromné trhy (obrana,
vzdelávanie, sociálne poistenie, zdravotníctvo, infraštruktúra)

Zásahy vlády však často narobia viac škody ako úžitku

•

Ak je napríklad problém v nedostatočnej informovanosti a samotná vláda má
informácii ešte menej

•

Verejní čínitelia môžu zneužívať svoje postavenie pre svoje vlastné záujmy

Spravodlivosť / rovnosť
•

Okrem zlyhaní trhu môžu vládne intervencie byť
motivované nerovnosťou príjmov, príležitostí alebo
bohatstva

•

Neorvnosť môže nastať aj vtedy, ak je ekonomika v užšom
zmysle slova efektívna

•

Štát zabezpečuje napríklad školstvo, sociálne poistenie,
povinné dôchodkové sporenia a pod.

Je lepšie rozdeliť koláč v pomere 75 percent pre
jednu stranu a 25 percent pre druhú,
ALEBO
zahodiť časť koláča a zvyšok rozdeliť rovnomerne?

Efektívnosť vs. Rovnosť
•

Efektívnosť - organizovanie ekonomickej aktivity
spôsobom, pri ktorom sú najlepšie využité ekonomické
zdroje

•

Rovnosť - úloha štátu pri rozdeľovaní ekonomických
benefitov.

•

Nutnosť robiť kompromisy - efektívne politiky sú často
nerovné zatiaľ čo tie rovné často demotivujú

Koľko rovnosti?
•

Hraničný úžitok verejného statku klesá s množstvom daného statku.
Preferované množstvo verejného statku je preto s rastúcim príjmom
klesajúce - pri proporcionálnej dani platia väščiu časť nákladov na
verejné statky bohatí - preto poskytovanie verejných statkov
disproporčne pomáha viac chudobným

•

Koľko teda verejného statku? Zvyčajne je dôležitý názor médiánového
voliča. Keďže každý volič chce, aby množstvo verejných statkov bola čo
najbližšie jeho preferenciám, skutočné množstvo je dererminované
preferenciami spotrebiteľa s médiánovým príjmom, teda médianového
voliča

•

Politická rovnováha týkajúca sa množstva verejného statku stúpa s
nárastom príjmovej nerovnosti (pomer medzi médiánovým a priemerným
príjmom). Čím viac nerovnosti, tým viac médiánový volič vyžaduje
verejných statkov

Ako môže štát zasahovať?
•

Zdanenie alebo dotovanie súkromých predajov či nákupov

•

Intervencia využívajúca cenový mechanizmus

•

Dane dvíhajú cenu tovarov, ktorých sa vyrába príliš veľa

•

Dotácie znižujú cenu tovarov, ktorých sa produkuje príliš málo

•

Obmedzovanie alebo povinnosť súkromých predajov alebo nákupov

•

Poskytnutie verejných statkov

•

Verejné financovanie súkromných statkov

Efekty intervencií
•

Priame = efekty, ktoré sa očakávajú za predpokladu, že
ľudia nebudú na intervenciu reagovať zmenou správania

•

Nepriame = efekty, ktoré vzniknú zmenou správania ľudí
po zavedení intervencie

Otázky?
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