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Prezentace modelových přístupů 

• Cíl: vyhodnocování státních intervencí 
• Hypotéza dvojité dividendy 
• Statický model CGE 
• Dynamická verze modelu 
• Respektování konvenčních pravd 
• Proč se liší výsledky? 

Statický model CGE 

• Vyhodnocování státních intervencí, vnějších šoků, obchodní politiky …. 
• Krátkodobé předpovědi 
• Podrobná sektorová analýza 
• Mezinárodní zkušenosti v environmentální politice 
• Dvojitá dividenda závisí na institucionálním uspořádání trhu práce 

Prezentace CGE modelu 

• 9 sektorů (3T, 3N 3E) 
• 3 druhy domácností 
• Trh práce: 1. přístup – substituce volný čas v. spotřeba,  
• Alternativní přístup: odborové vyjednávání 
• Rovnováha platební bilance –determinace dynamických veličin 

Simulační výsledky 

• Dvojitá dividenda není přítomna 
• Důvod: nízká substituce mezi výrobními faktory 
• Nízká mobilita pracovní síly 
• Ignorace dlouhodobých efektů – lidský kapitál, inovace technologií 

Dynamický model všeobecné rovnováhy 

• Endogenní ekonomický růst 
• Akumulace lidského kapitálu  
• Duální trh práce  
• Substituce Kapitál-Energie-Práce (S,U) 
      {[(K-E)-S]-U} 
• Konvenční fakta: 
•   Růst kvalifikované práce i mzdové prémie 



Dynamický model všeobecné rovnováhy II 

• Konvenční fakta: elasticita poptávky po energii 
• Pindyck- Rottemberg 
• Atkeson- Kehoe 
• Rozdílné dopady státních intervencí 
• AK přístup empiricky osvědčenější 
• Umožní modelovat přenos technologií 

Simulační výsledky 

• Rozdílný dopad na segmenty trhu práce 
• Zejména nepříznivý vliv na méně kvalifikovanou pracovní sílu 
• V dlouhém období je možné zlepšení výstupu a blahobytu 
• Státní intervence: investice do lidí a progresivní zdanění 

Závěr 

• Prezentace komplementárních přístupů 
• Statický CGE – krátkodobé náklady 
• Dynamický model – dlouhodobé implikace pro růst, blahobyt a nezaměstnanost 
• Implikace pro veřejné finance  
    - investice do lidí 
    - progresivita zdanění 
 



 

Aplikace modelu všeobecné rovnováhy v energetice 

ENVIROS, s. r. o. 
Jiří Spitz 

Miroslav Malý 

 

Hierarchie modelů v energetice 

Vazba modelu CGE a technologického modelu EFOM-ENV 

Iterační proces použití modelů CGE a EFOM-ENV 

• Model EFOM-ENV propočítává první ocenění úrovně nákladové efektivnosti těžby 

tuzemských zdrojů a výběru technologií, s použitím odhadovaných vstupních proměnných. 

Toto ocenění se používá ke stanovení vývoje disponibility (energie) a zvýšení účinnosti na 

straně nabídky energie v modelu CGE (změny v chování spotřebitelů a zvýšení účinnosti 

na straně poptávky jsou propočítávány ve druhém a třetím kroku). 

• Model CGE propočítává první výsledky scénáře, s využitím vývoje stanoveného v prvním 

kroku; propočítává změny v makroekonomické struktuře výroby, růstu HDP a související 

finální poptávky pro každý sektor.  

• Model EFOM-ENV využívá propočty, které jsou výsledkem kroku 2, ke stanovení skladby 

nosičů energie s nejmenšími náklady a k volbě technologií pro přeměnu energie a pro 

snižování emisí. Odhad nedostatku kapitálu, propočítaný modelem CGE, se používá ke 

stanovení diskontní a úrokové sazby v modelu EFOM-ENV. 

• Model CGE propočítává konečné výsledky scénáře, s použitím změn v disponibilitě 

energie a zvýšení účinnosti na straně nabídky energie, které jsou výsledkem kroku 3. 
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Osnova: 
 

1. Úvod 

• Základní charakteristika a cíl modelů řady HERMIN 

• Historie 

• Oblasti aplikací 
 

2. Základní specifikace modelu 

• Požadavky kladené na ekonometrický model malé otevřené tranzitivní ekonomiky 

• Základní vazby a mechanismy modelu HERMIN 

• Teoretická charakteristika a zázemí modelu 
 

3. Struktura modelu 

• Nabídková strana 

• Poptávková strana 

• Důchodový blok 

• Veřejný sektor 
 

4. Kalibrace strukturálních parametrů modelu 

• Obecný postup a kritéria 

• Příklady některých rovnic a problémů 
 

5. Testování vlastností modelu 

• Statické a dynamické simulace v rámci datového souboru 

• Analýza multiplikátorů 
 

6. Aplikace modelu 

• Projekční simulace alternativních scénářů ekonomického vývoje 

• Projekční simulace vývoje české ekonomiky do r. 2005 

• Analýza dopadů strukturálních fondů na scénáře ekonomického vývoje 



 

2. Základní specifikace modelu 

a)  Požadavky kladené na ekonometrický model malé otevřené tranzitivní ekonomiky 

• malý počet nejdůležitějších sektorů 

• mechanismy napojení ekonomiky na vnější prostředí 

• měnící se stupeň integrace ekonomiky do evropských ekonomických struktur 

• tranzitivně-specifické rysy 

b) Základní strukturální vlastnosti modelu HERMIN 

• otevřenost ekonomiky 

• relativní velikost a odlišný vývoj v sektoru obchodovatelného a neobchodovatelného 

zboží 

• mechanismus mzdové cenové tvorby 

• flexibilita a fungování trhu práce 

• úloha veřejného sektoru a vývoje veřejného zadlužení 

• potlačení tranzitivního charakteru 

c) Teoretická charakteristika a zázemí modelu 

• sektorové členění malé otevřené ekonomiky: Zpracovatelský průmysl, Tržní služby, 

Netržní služby, Zemědělství 

• důchodově-poptávkový blok: Keynesiánské mechanismy 

• neoklasická nabídková strana: vliv relativních cen 

• Phillipsova křivka: monopolní stanovování mezd 

 

3. Struktura modelu 

Nabídková strana 

a) Zpracovatelský průmysl 

1. Výstup (přidaná hodnota) 

• kombinace poptávkových a nabídkových elementů 

  Output  = f1( World Demand, Domestic Demand, Competitiveness, t) 

 )/log()log()log( 321 POTULCTaOWaaOT ++=  

   taPWORLDPOTaFDOTa 654 )/log()log( +++  

 

 



2. Poptávka po výrobních faktorech 

• CES produkční funkce jako technologické omezení 

( ) { } ( ){ }[ ] ρρρ δδλ
1

1exp
−−− −+= ITLTtAOT  

• minimalizace nákladů 

 Employment = f2( Output, Relative Factor Price Ratio) 

 Investment = f3( Output, Relative Factor Price Ratio) 

 

 Capital Stock = Investment + (1-δ) Capital Stockt-1 

3. cenová tvorba (deflátor přidané hodnoty)  

• jak přebírání světových cen, tak vlastní cenová tvorba 

Output Price = f4(World Price * Exchange Rate, Unit Labour Costs) 

)log()1()log()log( 221 ULCTaPWORLDaaPOT −++= , 

4. mzdová tvorba (průměrné roční příjmy) 

• mzdová homogenita vedená zpracovatelským průmyslem 

• mzdové vyjednávání mezi organizovanými odbory a zaměstnavateli 

 Wage Rate = f5( Output Price, Tax Wedge, Unemployment, Productivity ) 

URaLPRTaWEDGEaPOTaaWT 54321 )log()log()log()log( ++++=
 

b) Tržní služby 

1. Výstup (přidaná hodnota) 

• domácí i zahraniční poptávka 

 Output = f7( Domestic Demand, World Demand) 

taOWaFDONaaON 4321 +++= , 

2. Poptávka po výrobních faktorech 

 Employment = f8( Output, Relative Factor Price Ratio, t) 

 Investment = f9( Output, Relative Factor Price Ratio, t) 

 

 Capital Stock = Investment + (1-δ)Capital Stockt-1 

3. cenová tvorba (deflátor přidané hodnoty) 

• vlastní cenová tvorba 

 Output Price = Mark-Up On Unit Labour Costs 



)log()log( 21 ULCNaaPON += , 

c) Zemědělství 

• výstup, zaměstnanost a produktivita kapitálu jsou exogenní časové trendy 

• cena je určena exogenně 

 

d) Netržní služby 

• zaměstnanost a investice jsou exogenní politické instrumenty 

• výstup je dán objemem mezd a exogenním nemzdovým elementem 

 

e) Nabídka práce 

• autonomní demografický vývoj 

 Population Growth = f11( Natural Growth) 

• exogenní míra participace určuje pracovní sílu a nezaměstnanost 

 Labour Force = f12( Population, Labour Force Participation Rate) 

 Unemployment = Labour Force – Total Employment  

Poptávkový blok 

1. soukromá poptávka 

• velmi primitivní Keynesiánský koncept 

 Consumption = f13( Personal Disposable Income) 

2. domácí poptávka 

 Domestic Demand = Private and Public Consumption + Investment 

3. Bilance obchodu a služeb 

• přebytek výroby obchodovaného zboží nad domácí poptávkou po něm při daných cenách 

 Net Trade Surplus = Total Output - Domestic Demand 

Důchodový blok 

• relativně podrobný 

• veřejné výdaje: spotřeba (mzda), transfery (sociální transfery, dotace), kapitálové výdaje, 

dluhová služba 

• potřeba srovnatelného vývoje veřejného zadlužení 

⇒ potřeba intertemporálního omezení v podobě pravidla pro instrument fiskální politiky 
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Měnový blok 

• reálná úroková míra a směnný kurz jsou exogenní 

⇒ zahraniční inflace jako měnová kotva 

 

4. Kalibrace strukturálních parametrů modelu 

a) Obecný postup a kritéria 

• původně ekonometrické modely s jednoduchými OLS odhady na ročních nestacionárních 

datech 

• behaviourální rovnice interpretují dlouhodobé kointegrační vztahy 

• při delších časových řadách možnost dynamické specifikace a kointegrační analýzy 

• neúplnost datové základny a nízká četnost pozorování (1992-1996/97) neumožnily ve 

většině případů ani jednoduchou seriózní ekonometrickou analýzu 

⇒ kalibrační technika založená na 

• prokládání křivek jednoduchým OLS  

• ekonomická teorie 

•  požadované vlastnosti modelu  

• hodnoty parametrů z odhadů u strukturálně podobných ekonomik 

⇒  omezená spolehlivost předpovědí 

⇒ spekulativní nástroj analýzy scénářů a mechanismů ekonomického vývoje  

b) Příklady kalibračních postupů 

1. Výstup ve zpracovatelském průmyslu 

 )/log()log()log( 321 POTULCTaOWaaOT ++=  

   taPWORLDPOTaFDOTa 654 )/log()log( +++  

• příliš mnoho parametrů 

• při znalosti podílu exportu na GDP+M můžeme odhadnout 

))log()1()log(()log( 3321 FDOTaOWaaaOT −++= , 

• nelze identifikovat parametry kokurenceschopnosti 

⇒ průměr pro podobné ekonomiky a odhadnout znovu 



 a1 a2 a3 a4 a5 

Value 3.97 1.12 0.37 -0.3 -0.3 

 

2. Poptávka po výrobních faktorech ve zpracovatelském průmyslu 

( ) { } ( ){ }[ ] ρρρ δδλ
1

1exp
−−− −+= ITLTtAOT ,  

• příliš mnoho parametrů 

• předpoklad vyšší počáteční elasticity substituce, sigma=0.95 (quasi Cobb-Douglas), 

můžeme odhadnout delta z: 

)log(1log)/log( ERFPTLTIT σ
δ

δ σ
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• a ostatní parametry z poptávkových funkcí 

 A σ ρ δ λ 

Value 124.82 0.95 0.053 0.94 0.045 

 

3. Mzdová rovnice  

URaLPRTaWEDGEaPOTaaWT 54321 )log()log()log()log( ++++=
, 

• příliš mnoho parametrů 

• jednodušší forma: 

)log()/log( 41 LPRTaaPOTWT +=  

• parameter a4 > 1 ⇒ nestabilní v dlouhém období 

• a4 = 1 

• parametry a3 a5 podle jiných ekonomik 

 

 a1 a2 a3 a4 a5 

Value 0.23 1 1 0.8 -0.02 

 



5. Testování vlastností modelu 

a) Statické a dynamické simulace v rámci datového souboru 

• model není určený pro krátkodobé predikce 

• statické simulace u behaviourálních proměnných s chybou +-10% 

 

b) Analýza multiplikátorů 

• Lucas critique 

• analýza ekonomických mechanismů 

 

1. Šok do světové ekonomické aktivity (+1%) 
Figure 4.2a Sector and total output effects 
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2. Zvýšení zaměstnanosti ve veřejném sektoru (+ 10%) 
Figure 4.3a Effects on sectoral and total employment 
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Figure 4.3b Public expenditure multiplier Dif(GDPM)/Dif(G) 
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3. Zvýšení zaměstnanosti ve veřejném sektoru (o 10%) s fiskální zpětnou vazbou 
Figure 4.4a Effects on sector and total employment 
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Figure 4.4b Public expenditure multiplier Dif(GDPM)/Dif(G) 
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Figure 4.4c Relative  public debt (debt/GDP) under different policy regimes 
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7. Aplikace modelu 

• Projekční simulace alternativních scénářů ekonomického vývoje 

• Význam ekonomických mechanismů pro konvergenci a růst 

• Podpora ekonomického plánování 

 

1. Nestabilní trh práce 

• Reálné mzdy rostou rychleji než produktivita 

• Slabý efekt nezaměstnanosti 

 



 2000 2005 2010 2015 
GR(OM*)          3.00 3.00 3.00 3.00 
GR(OM)          1.86 2.02 2.40 2.98 
GR(OS)          0.46 0.65 1.01 1.54 
GR(GDPFC)          0.76 1.04 1.47 2.06 
UR                        8.51 12.05 13.83 13.45 
RDEBT                     17.02 20.61 19.80 15.33 

 
• Problémy s konkurenceschopností 
 

2. Reforma trhu práce¨ 

• Phillipsova křivka 

• Pokles podílu práce na přidané hodnotě 

 
 2000 2005 2010 2015 
GR(OM*)          3.00 3.00 3.00 3.00 
GR(OM) 3.11 3.35 3.72 4.06 
GR(OS) 0.45 0.78 1.28 1.90 
GR(GDPFC) 1.25 1.60 2.09 2.64 
UR 7.24 9.10 9.05 6.80 
RDEBT 16.19 18.59 18.25 16.76 

 

 

3. Česká cesta 

• Vyšší citlivost na světový hospodářský cyklus 

 1996 2000 2005 2010 2015 
GR(OM*)                   1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
GR(OM)          2.84 3.58 4.03 4.52 4.89 
GR(OS)          -0.75 0.67 1.19 1.88 2.74 
GR(GDPFC)          -0.27 1.48 2.03 2.69 3.39 
UR                        3.87 6.22 6.57 4.38 -0.91 
RDEBT                     11.37 13.89 12.41 8.30 4.09 

 
 

4. FDI tažený růst 

• Nižší elasticita faktorové substituce 

• Vyšší technologický růst 

• Vyšší citlivost na světový hospodářský cyklus 



 2000 2005 2010 2015 
GR(OM*) 3.00 3.00 3.00 3.00 
GR(OM)          3.85 4.28 4.91 5.49 
GR(OS)          0.59 1.10 1.89 2.98 
GR(GNPFC)          1.52 2.08 2.86 3.76 
UR                        8.31 10.43 9.69 5.26 
RDEBT                     16.66 16.57 11.51 4.67 

 

 

 


