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Využití makroekonomických modelů v environmentální a regionální ekonomii 
JJaann  BBrrůůhhaa  

 
• Cíle modelování na IEEP 
• Struktura agregované verze CGE modelu 
• Citlivostní analýza 
• Interpretace výsledků 

– ekonomické 
– environmentální 

• Modelování v regionální ekonomii 
 
Cíle environmentálního modelování 
• Vyhodnocování environmentální politiky: dopady na růst, zaměstanost a spotřebu 
• Scénáře zdanění, vliv na veřejné finance  
• Hypotéza Dvojité dividendy 

 
Hypotéza dvojité dividendy 
• Env. zdanění ↑ &  distorzního zdanění ↓ (práce, kapitál) => fiskálně neutrální 
• Vliv na růst a zaměstnanost ? 
• Bovenberg, de Mooij (1994), AER 
• Koskela, Schob (1999), EER - vliv trhu práce 
• Efekty v růstových modelech 
 
Struktura modelu I 
• Malá otevřená ekonomika - cenový příjemce 
• CGE model - dynamická optimalizace 
• Vnořená CES struktura produkčních a užitkových funkcí 
• Cenová tvorba:  
 
Struktura modelu II 
• Produkční strana 
• Náklady na přizpůsobení 
• Tobin q theory - Hayashi (1982) Ecta 

 
Struktura modelu III 
• Trh práce 

– centralizované vyjednávání, Layard R., Nickell S., Jackman R. (1991) 
• Domácnosti 
• Dynamika platební bilance 



 
Struktura modelu IV 
• Uzávěr modelu 

– vládní proměnné 
– HDP identita malé otevřené ekonomiky 

• Rovnováha na “ostří nože”  
• Alternativy 

– endogenní diskontní faktor: Uzawa (1968) 
– Rawlsovo kritérium: Butler (1985) JIE 
 

Struktura modelu V 
• Model vykazuje sedlovou stabilitu  
• Existence a jednoznačnost řešení je zajištěna (alespoň lokálně) 
• Problémy při numerickém řešení 

– integrace stabilní variety 
 
Analýza citlivosti 
• Citlivostní analýza modelu 
• Spotřeba a energie pojímány jako CES koš 
• Indexace mandatorních výdajů na cenovou hladinu 
• Neuvažují změnu v soc. a zdrav. pojištění 
• Komplexní vliv na veřejné finance 
 
Simulace 
Vliv na energetiku 
Vliv na emise I 

• Vytěsnění uhlí plynem vede ke snížení emisí CO2, ale ve scénáři V je tento efekt 
redukován nárůstem spotřeby kapalných paliv 

• Pokles spotřeby uhlí vede k jednoznačnému snížení emisí SO2.  
• U emisí NOx není významný pokles emisí, neboť spalování plynu není z hlediska emisí 

NOx šetrný proces. 
• U tuhých částic je hlavním zdrojem  spalování uhlí, takže dochází k poklesu. 

 
Vliv na emise II 
Další připravované projekty 
• Analýza odpadového hospodářství 

– kalibrace teoretických modelů 
– využití přirozených experimentů pro kalibraci 

• Regionální ekonomie 
– analýza strukturálních fondů 
– evaluace externalit 



 
Modelování na Ministerstvu financí 

Michal Andrle 
 
 
Struktura 
• Proč pokus o modelování 
• Institucionální zabezpečení (MoF/SEOR) 
• Potřeby a zvolený přístup, využití 
• Stručný popis modelu 
• Budoucnost… 
 
Důvod zájmu 
• Výstupy odboru finanční politiky 

– makroekonomické předpoklady pro tvorbu SR 
– pravidelné čtvrtletní prognózy ČR 
– makroekonomická část Předvstupního hospodářského programu 
– ad-hoc analýzy 

 
Organizace  
• De facto neexistuje oddělení specializované na práci s modely  
• Vedení odboru přijalo možnost od SENTER na projekt „Pomoc MF při stavbě ekonomického 

modelu“ 
• Zahájena spolupráce se spol. SEOR (Erasm. univ) 
• Cíle projektu: 

– vytvoření navrhovaného modelu ČR 
– diskuse organizačního uspořádání využití modelových nástrojů na MF a ve veřejné správě 

vůbec 
 
Organizační uspořádání? 
V této části projektu byl holandskými kolegy vypracován návrh na utvoření  
(National)  Bureau for Economic Analysis and Policy    Preparation (Research) 
V současné době jsou „vládní úřady“ zaměstnány především sledováním vývoje a pravidelné a 

rutinní výstupy vedou ke snížení váhy ekonomického výzkumu a analýzy pro potřeby HP. 
 
Účel:  
 Asistence při formulování hlavních HP a analýzy jejich účinků, s výraznější orientací na 

„výzkum“ a nerutinní práce. To vše při kooperaci s jednotlivými resorty. 
 
Organizační uspořádání? 
- na základě MoF, MPO a MPSV a případně ekonomů Úřadu vlády 
- diskutovány jsou formy (veřejná, soukromá, smíšená) 
- náplní není jen „sledování trendů“ 
 
 



Organizační uspořádání? 
Daná instituce by měla čtyři základní „divize“ 
• ekonomického modelování 
• makroekonomické analýzy 
• sektorových analýz 
• „sociální politiky“ – ve spolupráci s MPSV 
 
V současné době je na úrovni MF, MPO a MPSV malá kooperace s akademickou sférou; MPSV 

má ovšem vlastní výzkumný útvar 
Organizační uspořádání 
• Autoři dokumentu konzultovali pracovníky MF, MPO, MPSV, ČNB, CERGE-EI 
• K dokumentu se 9. 4. 2003 pořádá na MF workshop 
• Diskuse je relevantní přinejmenším pro organizaci makroekonomicky orientovaných analýz v 

rámci MF (rozdělení úkolů a formy spolupráce) 
 
Zvolený přístup 
Přístup: - vytvoření malého modelu pro SIMULACE, nikoliv pro projekce 
Na základě návrhu SEOR byl navržen malý ekonometrický model. 
(Van der Windt, Bijwaard, Knoester) 
 
Vlastnosti: - většina parametrů odhadována, ECM, PAD  
   - čtvrtletní periodicita 

- snaha o teoretické ukotvení => omezení parametrů, apriorní ukotvení parametrů, 
atp. 

   - jednosektorový 
Bloky:   nabídková strana, poptávkový blok, ceny a mzdy, trh  
   práce, účet domácností, příjmy a výdaje veřejných rozpočtů, „měnový blok“ 
 
Zvolený přístup 
• Struktura modelu, zvl. poptávkové strany a cenově-mzdového bloku je standardní, podobná 

podobným modelům příbuzného určení a velikosti  
• Manege (Ministerstvo financí, Francie) 
• QEM-ECM (Infostat; Infostat úzce spolupracuje s MFSR) 
• Macmod (Makedonie, centrální banka) 

 
Cílem je získat teoreticky ukotvený model obsahující hlavní makroekonomické ukazatele reálné 

ekonomiky, cen a příjmů a výdajů veřejných rozpočtů. 
 
Nabídková strana 
Nabídková strana je vícestupňová: 
• určení plánovaného produktu (Y*) 
• min. náklady vůči těmto kapacitám určí plánovaný objem práce (L*) a kapitálu (K*) 
• Skutečně zaměstnaný objem práce (L) a kapitálu (K) se postupně přizpůsobuje plánovanému 

množství 
• Y=A F(K,L)  -- určení potenciálního produktu 
• gap = AD/Y 
 



Poptávkový blok 
Zahrnuje složky HDP 
• problematické investice 
• důraz na exportní a importní rovnice  
• vládní výdaje jsou exogenní v s.c., pokud nebudeme používat simulační uzávěru fiskálního 

bloku přes reakční fci. (v opačném případě je GP-mzdy a platy reziduum) 
 
Mzdy a ceny 
Ceny 
• všechny deflátory HDP 
• spotřebitelské ceny – endogenní je index spotřebitelských cen očištěný o administrativní 

zásahy 
 
Mzdy 
• soukromá průměrná mzda (produktivita, ceny, tax wedge) 
Domácnosti 
Endogenní složky disponibilního důchodu: 

– objem mezd a platů 
– příspěvek zaměstnavatele na soc. a zdrav. poj 
– běžné daně  
– sociální pojištění (zaměstnanci) 
– ostatní sociální dávky (zčásti – důchody, dávky v nezaměstnanosti, nemocenská, státní soc. 

podpora…) 
Důležité jako součást vládních příjmů a transferů 
 
Vláda 
Problémy: GFS vs ESA95, roční vs čtvrtlení 
Vládní příjmy:   

• daň z příjmu FO (účet domácností) 
• příspěvky na soc. a zdrav. pojištění (zaměstnanci, zaměstnavatelé) 
• DPH, „spotřební daně“ 
• clo 

 
Zhruba 75% celkových daňových příjmů, zbytek exog. předpoklady. 
Vláda 
Vládní výdaje: 

• vládní spotřeba (v tom mzdy a platy) 
• investiční výdaje 
• transfery domácnostem 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
CGE modely české ekonomiky na MPO 

David Voňka, Martin Mrázek 
Odbor národohospodářských analýz MPO 

 
Kamil Dybczák 

Odbor fiskální politiky MF 
 

Spolupráce se SEOR department 
Erasmus Universiteit Rotterdam 

 
 
Jaký CGE vytváříme na MPO? 
• Zkratka Computable General Equilibrium 
• Statický model dlouhodobé ekonomické rovnováhy, tj. výchozí období i období předpovědi 

jsou období, kdy je ekonomika v rovnováze 
 
Omezení současného modelu na MPO? 
• Nevíme, jak rychle a po jaké cestě se ekonomika ustálí do nové rovnováhy, tzn. chybí 

informace o průběhu přizpůsobování změněným podmínkám, tedy nelze dělat předpovědi pro 
konkrétní čas 

• Výchozí rovnováha Eq1stojí na informaci z národních účtů za základní rok, tedy 
předpokládáme, že ekonomika v tomto období je vskutku v rovnováze a že rovnice modelu 
obsahují parametry neměnné mezi Eq1 a Eq2 

 
Co model dělá? 
Experimenty - „Co se stane když?“ 
Tj.  
• mám rovnováhu,  
• zadávám změnu exogenních veličin v modelu  
• a model spočte nový rovnovážný stav 
Scénáře exogenity 

• Experimenty s hodnotami exogenních proměnných a parametrů – technicky nenáročné, ale: 

• Ve volbě exogenity proměnných není plná volnost 
 
Jaké scénáře exogenity máme? 
• Zahraniční úspory, kurs se mění tak, aby zahraničních úspor teklo konstantně, úspor teče tak, 

aby se neměnil kurs 
• Vybalancování investic a úspor 
 
Základní vstup CGE modelu -Social Accounting Matrix (SAM) 
 
 



 
Vývoj CGE modelu – fáze 
Informace z národních účtů do SAM 
Sestavení rovnic 
• a) Rovnice z ekonomické teorie 
• b) Účetní rovnice ze SAM 
Odhad hodnot parametrů rovnic  
• a) Podle základního roku zachyceného v SAM 
• b) Ekonometricky podle dalších údajů 
• Experimenty(simulace) se změněnými hodnotami exogenních proměnných a parametrů. 
 
Co bylo uděláno na MPO – 1.tvar obecného modelu 
• Neoklasický model 
• SAM podle národních účtů 99 
• Vyjádřena v kupních cenách 
• 11 aktivit/odvětví 
• 3 kategorie zpracovatelského průmyslu 
• 3 typy institucí - GOV, ENT, HHD a RoW 
• Cobb-Douglas produkční funkce 
 
2.tvar obecného modelu – finální  
CES místo Cobb-Douglas 
• Objem celkové produkce (QX)  sestává z objemu přidané hodnoty (QVA) a objemu 

mezispotřeby (QINT)  
• Další CES funkce pro složení L,K,M 
 
Uvažujeme o dalších disagregacích: 
• Cenová (základní, tarify, daně, marže) 
• Importů (kompetitivní, komplementární) 
• Kursu (USD, Euro – podle regionální struktury zahr.obchodu) 
 
Detailní modely 
• Instituce i komodity disagregovány podle dvoumístného OKEČ - 23 kategorií 
• Disagregace importu 
• … cen 
• … daní (ve spolupráci s MF) 
• … kursu 
 
Neoklasický a budován i post-keynesiánský 
 
 
 
 



Další záměry 
• Diagonální verze 

Dosud popsané - problém s druhotnou produkcí 
Příklad: Fixní zemědělská nabídka, rostoucí poptávka nesmyslně pokrývána druhotnou 
produkcí např. z chemického průmyslu (fixní koeficienty v make-matrix) 

• Dynamizace 
Semi-dynamická forma, opakovaný běh statického modelu s odhadem exogenních proměnných 
(ekonometrie + zpětná vazba na už spočtené) 

 
Ukázková simulace - 
Reakce ekonomiky za změnu ceny ropy 
• Cena ropy o + 1% ⇒ CPICR o  + 0.05%  
• Okolní ekonomiky - zhruba 2x vyšší náročnost na ropu 
• Kombinace - cena ropy po 1%, zahraniční cenová hladina po 0.1% 
• Zlom ve vývoji deficitu obchodní bilance  
• Objemy importu a exportu 
• Elasticity: export 1.4, 

       import -0.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


