


Dnešní téma: 

 

Stát z pohledu efektivity 

 

 

Základy rakouské ekonomické školy 

Stát je špatný sluha, ale zlý pán 



Socialistická ekonomika 

Strádání v ČSR i celém SSSR 

Strádání v KLDR, ve Venezuele, na Kubě… 
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Socialismus mnohokrát ekonomicky selhal 

Je odsouzen k selhávání, nebo to lze dělat lépe? 



Proč socialismus selhává? 
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Notoricky známé důvody: 

rozkrádání společného majetku 

obecněji – chybějící motivace 

 

Hlavní a bohužel opomíjený důvod: 

nemožnost ekonomické kalkulace 



Ekonomická kalkulace 

Nejde o žádnou teoretickou vědu. 

 

Je to způsob, jak zjistit, zda něco přináší 

více užitku než zdroje tím spotřebované. 

Jinými slovy: „Je daná věc žádoucí?“ 

 

Užitkem míníme i užitek nefinanční!! 

radost, lidskost, soucit, umělecká hodnota… 



„Je daná věc žádoucí?“ 

Veřejné záchodky v metru vyrobené ze zlata 

Asi ne; i když… za všech okolností? 

 

Antibiotika 

 

Paralelní Polis 

 

ZOO v Troji 



Špatné zprávy 

To, co „je žádoucí“: 

Je individuální; hodnota je subjektivní! 

Pro etatisty není žádoucí Polis, kryptoanarchisty ano. 
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Zlaté záchodky na Vyvažovacím kontinentu? 

Závisí na substitutech. 

Mobilní telefony nahrazují pevné linky. 

 

„Žádoucí“ se mění v čase a podmínkách! 
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Výhodnost dobrovolné směny 
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Věci výhodné, užitečné, žádoucí 

 

Dávají více užitku než zdroje, jež spotřebují. 

 

Užitek je subjektivní, ale to nevadí, protože 

to není třeba rozhodovat centrálně. 

Kdokoliv se může sám rozhodnout, čeho se pro 

co vzdá. 

Dobrovolná směna je výhodná pro všechny strany. 



Krátká diskuse? 

Je každému jasné, že ne 

vše, z čeho máme užitek, 

je žádoucí? Může to stát 

více, než kolik to přináší. 

 

Nestihnu-li zareagovat na 

všechny vstupy, zeptejte se 

v diskusi po přednášce. 



Je-li žádoucí, aby něco existovalo, 

lidé si to pořídí dobrovolně. 



Je-li žádoucí, aby něco existovalo, 

lidé si to pořídí dobrovolně. 

Co si lidé nepořídí dobrovolně, to 

není žádoucí, aby existovalo. 

Spotřebované zdroje by přinášely více 

užitku než výsledný produkt (jinak by 

došlo k dobrovolné směně). 



Tržní ekonomická kalkulace 

Laissez-faire! 

 

Vznikne to, co lidé chtějí; to, co je žádoucí. 

 

Zanikne to, co žádoucí být přestane. 

 

V socialismu tento nástroj zcela chybí. 



Paralelní Polis 

 

Polis funguje z dobrovolných transakcí. 

příspěvky, obchod, žádné zdroje z donucení 

 

 

Přináší více užitku než zdroje na její provoz. 

Kdyby ne, lidé se jich dobrovolně nevzdají. 

 

 



Zlaté záchody 

 

Většinou nejsou žádoucí. 

 

Lidé dokáží potřebné zdroje využít lépe. 

 

Nejspíše existují výjimky; to je v pořádku. 



Hasič versus špičkový fotbalista 

Nejlepší fotbalista vydělává mraky peněz. 

Možná má i zlatý záchod xD 

 

Hasič zachraňuje životy; vydělává méně. 

 

Fotbalista mírně zvýší užitek mnoha, hasič 

výrazně zvýší užitek hrstky; co je lepší? 



Porovnávání užitku 

Člověk může porovnat užitek statků pro něj. 

 

Interpersonálně je užitek neporovnatelný. 

Užitek nelze ani sčítat, odčítat, násobit, dělit. 
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Interpersonálně je užitek neporovnatelný. 

Užitek nelze ani sčítat, odčítat, násobit, dělit. 

 

Jak tedy rozhodnout hasiče a fotbalistu? 

 

Laissez-faire! 



Krachováním proti plýtvání 

Jak rozpoznat plýtvání zdroji? 

To, co z nich vzniká, přináší menší užitek. 

 

Co už není žádoucí, krachuje, nebo se mění. 

očistný proces 

 

Kolik má být „správně“ učitelů? 

Tolik, kolik se jich uživí na volném trhu. 



Selhání socialismu 

Úředník neví lépe než my, co chceme. 

 

Nemá to jak zjistit. 

Jediná možnost je nechat lidi jednat. 

Jejich preference se mění v čase. 

 

I kdyby věděl, co chceme, netuší, jak to má 

nejlépe zajistit (týž problém z druhé strany). 



Částečný socialismus 

Částečný socialismus selhává částečně xD 

Všude tam, kde je v něm obsažen socialismus. 

 

Před rokem 1989 řídil celou ekonomiku stát, 

což nefungovalo; teď nefungují části… 

 

Proč řešíme nedostatek doktorů, ale nikdy 

třeba nedostatek pekařů? 



Univerzální platnost 

Užitek není jen finanční, zahrnuje také: 

radost, lásku, rodinné hodnoty, lidskost, soucit, 

duševní potravu, duchovno, zdraví, 

lásku k přírodě, sentiment, 

uměleckou i historickou hodnotu… 

 

Užitek maximalizujeme za všech okolností. 

informační asymetrie, nedokonalost světa, … 



Rakouská ekonomická škola 

Probrali jsme jen základy v kostce. 

 

Literatura: 

Ludwig von Mises: Human Action 

Murray Newton Rothbard: Power and Market 

 

Mylné interpretace: 

homo economicus, sociální darwinismus, … 



Závěr 

Je-li žádoucí, aby něco existovalo, lidé si to 

pořídí dobrovolně. 

 

Cokoliv si lidé nepořídí dobrovolně, to není 

žádoucí, aby existovalo. 

 

Bez trhu není ekonomické kalkulace. 



Přijďte příště 

 

Za dva týdny (28. prosince) přednáška není! 

 

Tématem příští přednášky i diskuse budou 

peníze, jejich funkce a frakční bankovnictví. 

 

Středa 11. ledna ve 20 hodin v Polis 



Děkuji za pozornost. 

Ptejte se, oponujte… 

Kdo se nechce ptát přede 

všemi, asi za čtvrt hodiny 

se přesuneme do Bitcoin 

Coffee v přízemí; tam lze 

pokračovat v debatě. 

Diskuse? 


