Regulace
vs.
inovace
Ing. Aleš Rod, Ph.D.
19. 06. 2018
Bratislava, Slovensko

EVOLUCE REGULACE
• Počítejme slova:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pythagorova věta
Motlitba Otčenáš
Archimedův zákon
Desatero přikázání
Deklarace nezávislosti (USA)
Ústava ČR
Ústava včetně dodatků (USA)
Direktiva EU o prodeji zelí
Zákon o daních z příjmů ČR

24 slov
66 slov
67 slov
179 slov
1.300 slov
5.764 slov
7.818 slov
26.911 slov
87.409 slov

Co je to regulace z pohledu ekonomie?
•
•
•
•

Bariéry v přístupu k ekonomické aktivitě
Prohibitio ordinem: Akceptace pravidel => trest za porušení
Bariéry prohibitio ordinem představují transakční náklady
Transakční náklady lze vyjádřit v penězích

Kde existují peníze, tam existuje motivace je získat.
Regulace nemění preference lidí, jen způsoby, jak je uspokojit. (P2P)

Technologie, inovace a sdílení
• Je obtížné definovat sdílenou ekonomiku. A navíc je to zbytečné.
• Tradiční odvětví se mění:
• Žebříček Fortune500 v roce 1955: dnes existuje 71 firem
• Blockbuster video, Kodak, Sears, Pan-Am, USPS, Hummer, Blackberry, A&F…

• Ekonomika vytváří nová odvětví, nové trhy a nové typy transakcí.
• Technologie snižují transakční náklady a zvyšují užitek společnosti.
• Nárůst blahobytu díky technologiím je víc než ochrana renty regulovaných
odvětví, které se brání tlakem na ještě větší regulaci (ne na regulaci).

NEMŮŽETE PODPOROVAT ZNALOSTNÍ EKONOMIKU,
A ZÁROVEŇ JI CHTÍT REGULOVAT.
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POZITIVNÍ EFEKTY SDÍLENÉ EKONOMIKY
• Dopady sdílení na ekonomiku jsou jednoznačně pozitivní.
• Sdílená ekonomika kultivuje i tradiční odvětví:

• Zervas et al. (2016): Austin (TX) reportuje snížení tržeb hotelů v low-cost
segmentu o 8-10 %, ostatní tržby jsou stabilní. Hotely musely změnit cenové
strategie, protože v čase špiček vykrývají tržní nedostatek nová Airbnb lůžka.
Airbnb je komplement pro specifickou skupinu turistů.
• Walsten (2015): NYC (NY) reportuje signifikantní snížení stížností na jednu
jízdu v tradičních taxi. V Chicagu se v tradičních taxících významně snížil počet
rozbitých terminálů na placení kartou, rozbitých klimatizací nebo topení,
stížnosti na chování řidičů nebo telefonování za jízdy. Uber je substitut pro
nespokojené řidiče.

DIGITÁLNÍ KLIENTI DEFINUJÍ NOVÝ TRŽNÍ STANDARD SLUŽEB.
6

Příklad – Airbnb:
• V4:
•
•
•
•

Airbnb přineslo lidem ve V4 zhruba 1 miliardu eur, 36.000 hostitelů, 2,7 milionu hostů
Nejvyšší nárůst hostitelů (+83 %) má Slovensko, 97 % příjmů zůstává v lokální ekonomice
Cca 35 % lidí uvádí, že bez Airbnb by necestovali, 80 % lidí vybírá Airbnb kvůli zážitku
Hosté utratí v průměru 100 eur denně a zůstávají v průměru 3 noci

• ČESKÁ REPUBLIKA:
• Příjmy ekonomiky: 399 milionů eur (75+324), 11.100 hostitelů, 1.020.000 hostů
• Průměrný hostitel: 38 let, 17 let bydlí ve městě, vydělá 2100 eur (37 nocí)
• Počet hostů vzrost o 52 %, mimo Prahu +108 %

• SLOVENSKO:
•
•
•
•

Příjmy ekonomiky: 31 milionů eur (5+26), 2.200 hostitelů, 100.000 hostů
Průměrný hostitel: 39 let, 17 let bydlí ve městě, vydělá 1300 eur (21 nocí)
55 % hostitelů uvádí, že jim příjem Airbnb pomáhá udržet stávající bydlení (náklady)
Nabídka ubytování mimo Bratislavu roste o 99 % ročně
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