
     
 

          

E-učebnice – Ekonomika snadno a rychle

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA

 



-  soubor  eknomických  opatření,  rozhodovácíh  procesů  a  ekonomických  nástrojů,  které  ovlivňují  úroveň

národního hospodářství

Cíle hospodářské politiky

1. plná zaměstnanost (přípustná 2 – 6%)

2. cenová stabilita (za stabilitu považován 2% roční růst cen)

3. růst HDP

4. vyrovnaná platební bilance se zahraničím (spíše aktivní schodek)

5. ochrana životního prostředí

6. spravedlivá sociální politika

Nástroje vládní politiky – Pro dosažení veřejných politických cílů je zapotřebí, aby si vlády obstarávaly 

příjmy, utrácely peníze a vydávaly příkazy k regulaci ekonomické aktivity. Mezi hlavní nástroje, jimiž

vlády ovlivňují ekonomickou aktivitu náleží:

1) Daně – které snižují soukromé výdaje (např. na automobily či stravování) a tím uvolňují 

prostor pro veřejné výdaje (na statky jako nákl. Auta nebo potraviny pro armádu).

2) Výdaje – které podněcují firmy nebo zaměstnance k výrobě jistých statků nebo služeb a 

transfery (jako je zabezpečení) které skýtají duchovní podporu.

3) Regulace – či zásahy, které obyvatelům dávají pokyny, aby vykonávaly či nevykonávaly 

jisté ekonomické aktivity.

Daňová a výdajová aktivita – v každém krizovém období – v každé válce, každé depresi, v každé vlně 

vzedmutého znepokojení nad chudobou a nerovností – se aktivita vlády zvětšuje. Když ale naléhavost

pomine, výdaje se patrně nikdy nevrací na předchozí úroveň.

Růst vládních zásahů a regulace – Zvyšování kolektivních výdajů je pouze jednou stránkou vývoje. Vedle 

rychlého  růstu  výdajů  a  daní  se  také  obrovsky  rozmnožily  zákony  a  regulace  související

s ekonomickými záležitostmi.

Funkce vlády – Ekonomie v posledních letech vyvinula disciplínu nazývanou veřejná volba. Ta studuje jak se 

vlády rozhodují a jak řídí ekonomiku. Ptá se, jaké statky vlády kupují, komu jsou rozdělovány přínosy

z vládních programů, jak se tyto vládní statky a služby vyrábějí. Jaké hlavní ekonomické funkce vláda

v soudobé smíšené ekonomice vykonává? Jsou čtyři:

1) Vytváření právního rámce tržní ekonomiky



2) Stanovení makroekonomické stabilizační politiky

3) Ovlivňování alokace zdrojů s cílem zvýšit ekonomickou efektivnost

4) Zavádění programů, které ovlivňují rozdělování důchodů.

Právní rámec 

Ve své první funkci, vymezování právního rámce, vláda určuje pravidla ekonomické  hry, které se zúčastňují

domácnosti, firmy a dokonce i vlády. Tato pravidla zahrnují definici vlastnictví, zákony pro uzavírání smluv a

hospodářské podnikání, vzájemné závazky zaměstnanců a zaměstnavatelů a řadu ustanovení, která upravují

způsob vzájemného chování jednotlivých subjektů společnosti.

Stát

Stát je organizační soustava lidské společnosti, která má své ohraničené území, občany (obyvatelstvo), řídící

orgány, administrativní aparát a ozbrojenou moc. Stát je představován prezidentem, parlamentem, vládními

orgány státní moci, což je sama vláda a ministerstva. Patří zde však i místní orgány státní správy. Ve vývoji

národních ekonomik hraje vláda stále významnou roli. Názory na tuto skutečnost nejsou vždy jednoznačné.

Úloha státu v ekonomice zůstává nesporná, protože pro chod ekonomiky je nutno vytvářet určitá pravidla a

stanovovat hlavní směry vývoje.

Vláda plní v ekonomice především tyto funkce:

1) Vytváří rámec pro fungování ekonomiky

2) Určuje makroekonomickou stabilizační politiku směřující proti nezaměstnanosti, inflaci, stagnaci

apod.

3) Ovlivňuje racionální rozdělování zdrojů v zájmu zvyšování ekonomické efektivnosti.

4) Vytváří sociální programy.

Hospodářská politika ovlivňuje hospodářský proces státu. Nástroji hospodářské politiky jsou:

1) Fiskální politika – měnová

2) Monetární politika

3) Obchodní politika

4) Důchodová politika
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