
In Czech:

Tato práce studuje vliv heterogeneity portfolia domácností na ekonomickou
nerovnost a spojené makroekonomické dopady. Za vyuºití makroekonomických
model· tato práce odpovídá na otázky jaké jsou dopady víceúrovñového zdan¥ní
�nan£ních aktiv na ekonomickou nerovnost a ostatní makroekonomické prom¥nné,
a jak zefektivnit numerické výpo£ty vybraných makroekonomických model·.

Kapitola 1 se zabývá vlivem zm¥n �nan£ní páky �rem na ekonomickou nerovnost
a makroekonomické agregáty, za pomocí modelu v²eobecné rovnováhy s kontin-
uem heterogenních aktér·, ºivotním cyklem, neúplným trhem a s idiosynkrat-
ickým i s agregátním rizikem. Výsledky nazna£ují, ºe navý²ení �nan£ní páky
vede k vy²²í akumulaci kapitálu, poklesu ekonomické nerovnosti a poklesu stát-
ních výnos·. Dále je ukázáno, ºe zm¥na ve �nan£ní páce má pouze malé dopady
na makroekonomické agregáty a ekonomickou nerovnost, pokud je abstrahováno
od pozitivního efektu skrze dañové zatíºení �rem. Av²ak dopady na ceny �-
nan£ních aktiv z·stávají nadále zásadní.

Kapitola 2 analyzuje redistribu£ní a makroekonomické vlivy víceúrovñového
zdan¥ní �nan£ních aktiv s rozdílnými úrovn¥mi rizika. Zatímco chudé americké
domácnosti spo°í spí²e skrze bezpe£n¥j²í �nan£ní aktiva, bohat²í domácnosti in-
vestují v¥t²í poddíl svého bohatství do t¥ch rizikovj²ích. V mnoha p°ípadech se
úroveñ zdan¥ní jednotlivých �nan£ních aktiv li²í. To je £asto d·sledkem dvojího
zdan¥ní vlastního kapitálu, kdy je dañ placena jak na �remní úrovní, tak úrovni
individuální. To v²ak neplatí pro �remní dluh, jenº je moºné zanést do náklad·
�rem.

Za pomocí �two-period� teoretického makroekonomického modelu je ukázáno,
ºe optimální pom¥r zdan¥ní mezi rizikovými a bezpe£nými �nan£ní aktivy je
p°ímo závislý na mí°e ekonomické nerovnosti. Toto zji²t¥ní je podpo°eno výsledky
z kvantitativního modelu s kontinuem heterogenních agent·, ºivotním cyklem,
dluhovým omezením, agregátními ²oky a nepojistitelnými idiosynkratickými ²oky.
Simulace ukazují, ºe odstran¥ní víceúrovñového zdan¥ní vede k celkovému sníºení
blahobytu ve spole£nosti a optimální rozdíl mezi zdan¥ním vlastního kapitálu a
dluhopis· je v¥t²í, neº sou£asný rozdíl ve Spojených státech.

T°etí kapitola navrhuje novou metodu výpo£tu simulací na základ¥ Krusell-
Smithova algoritmu, kdy ekonomi£tí akté°i mohou obchodovat s více neº jedním
aktivem (nap°íklad vlastní kapitál a dluhopisy). Krussel-Smith·v algoritmus se
pouºívá na °e²ení model· v²eobecné rovnováhy, které mají agregátní i nepojis-
titelné idiosynkratické riziko a m·ºe být pouºit jak na °e²ení modelu s omezenou
racionalitou tak na aproximaci modelu s racionálními o£ekáváními. P°i aplikaci
algoritmu na model s více neº jedním �nan£ním aktivem, je nutné najít rovnováº-
nou cenu pro kaºdé simulované období. Hledání rovnováºné ceny je zaji²t¥no nu-
merickým hledáním ko°en· rovnic, coº je výpo£etn¥ náro£né. V této kapitole je
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ukázáno, ºe je moºné se hledání ko°en· vyhnout tím, ºe se ne°e²í rovnováºná cena
pro kaºdé období ale místo toho se nasimuluje model bez rovnováºné ceny. Pohy-
bová rovnice pro ceny aktiv je následn¥ upravena pomocí Broydenovy metody
(metoda podobná Newtonov¥ metod¥) na základ¥ simulovaných p°evis· pop-
távky, namísto °e²ení rovnováºných cen pro kaºdé období a následné lineární
regrese na základ¥ rovnováºných cen. Je demonstrováno, ºe navrhovaná úprava
algoritmu vede k poklesu £asu pot°ebného k dokon£ení výpo£tu i kdyº je m¥°en
konzervativn¥.
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