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Abstrakt: 

 

Tato bakalářská práce se zabývá fungováním CGE modelů a jejich vyuţitím pro analýzu 

ekonomických dopadů environmentálních změn. V práci jsou nejprve diskutovány 

jednotlivé typy ekonomických modelů, které se v této oblasti vyuţívají. Následně jsou 

definovány CGE modely, nastíněna jejich historie, vyuţití a prezentovány hlavní klady a 

zápory. Na jednoduchém modelu je ukázáno fungování CGE modelů. Poté jsou 

představeny hlavní rozšíření základního modelu, která jsou nutná k tomu, aby byl model 

pouţitelný pro analýzu ekonomických dopadů environmentálních změn. Poslední kapitola 

přináší vybrané výsledky CGE modelů. 

Klíčová slova: CGE model, ekologická daň, klimatická změna. 

JEL klasifikace: C68, D58, H23, Q56 

 

 

 

Abstract:  

This bachelor thesis deals with the functions of CGE models and their application for 

analyzing various economic impacts of environmental issues. In this thesis we first discuss 

the particular types of economical models used in this area. Subsequently, the CGE models 

are defined, their history is outlined and their main benefits and drawbacks are presented. 

We use a simple CGE model to demonstrate how CGE models function. Afterwards we 

illustrate the main essential enlargements of the basic model in order to analyze the 

economic impacts of environmental issues. The last chapter communicates the chosen 

results of CGE models. 

Key terms: CGE model, environmental tax, climate change. 

JEL classification: C68, D58, H23, Q56 
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Úvod 

 

 Člověk mění přírodu jiţ od nepaměti. Prakticky kaţdé jeho konání má nějaký vliv 

na ţivotní prostředí. Zatímco však v minulosti byly tyto člověkem způsobené změny 

většinou lokální a vratné (např. vytváření a úprava vodních cest), v současné době je 

mnoho změn globálního charakteru a navíc nevratných (znečištění ţivotního prostředí, 

těţba nerostných surovin, atd.). Dle názoru mnoha vědců a mezinárodních organizací (viz 

zpráva Nicholase Sterna
1
 či zprávy IPCC

2
) ovlivňuje člověk minimálně od poloviny 

minulého století chod přírody v tak velkém měřítku, ţe je třeba okamţitě zakročit a změnit 

jeho chování, pokud má být planeta Země nadále obyvatelná.  

 Změna chování a způsobu ţivota však má své náklady. Abychom např. omezili 

produkci jednoho z největších znečišťovatelů ţivotního prostředí – emisí GHG (CO2, 

metan, NO2 atd.), je zapotřebí přejít na moderní a k ţivotnímu prostředí šetrnější (a také 

nákladnější) technologie nebo omezit výrobu. A zde naráţíme na problém. Na jedné straně 

máme potenciální hrozbu změny ţivotního prostředí, resp. hrozbu následků změny 

ţivotního prostředí pro náš kaţdodenní ţivot, na druhé straně náklady na zabránění této 

hrozbě. Je potřeba si vybrat, kterou cestu zvolíme a jakou cenu jsme za to ochotni zaplatit.  

 Obě tyto otázky jsou v současnosti hojně diskutovány. Politici na mnoha 

mezinárodních fórech podepisují dohody o omezení produkce škodlivin či o přechodu na 

technologie, které by byly šetrnější k ţivotnímu prostředí. Dobrým příkladem je Kjótský 

protokol
3
 z roku 1997, kterým se signatářské státy zavázaly sníţit emise skleníkových 

plynů o 5,2 %. Aby bylo moţné posoudit, která opatření jsou relevantní a která nikoli, byly 

vytvořeny ekonomické modely, které ukazují, jaký vliv na ţivotní prostředí a na náš 

celkový blahobyt bude mít zavedení určitého opatření – např. prodej emisních povolenek, 

                                                           
1
 Stern (2006). 

2
 http://www.ipcc.ch/ipccreports/index.htm.  

3
 http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php.  

http://www.ipcc.ch/ipccreports/index.htm
http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php
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vyšší zdanění pohonných hmot (popř. jiná forma Piguovských daní) či zákaz stavění 

nových uhelných elektráren, atp. 

 Tématem této bakalářské práce jsou CGE modely, které jsou dnes hojně pouţívány 

k odhadování nákladů a výnosů environmentální politiky. V této práci chceme ukázat, 

z jakých předpokladů tyto modely vycházejí, jak fungují a jaké je jejich nejčastější vyuţití. 

Naším cílem je také upozornit na moţná omezení těchto modelů. 

 Práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola diskutuje různé způsoby 

modelování dopadu environmentálních změn na ekonomiku. Druhá kapitola definuje CGE 

modely, ukazuje jejich historii a základní pouţití a v závěru shrnuje jejich výhody              

a nevýhody. Ve třetí kapitole je prezentován jednoduchý CGE model, na kterém ukáţeme, 

jak tyto modely fungují. Tento model poté vyuţijeme k ohodnocení dopadu zavedení 

uhlíkové daně na ekonomiku USA. Ve čtvrté kapitole budou uvedena rozšíření základního 

modelu, která jsou nutná pro analýzu ekonomických dopadů environmentálních změn. Pátá 

kapitola se zabývá vyuţitím CGE modelů a na několika studiích jsou ukázány jejich 

výsledky. 

 Upozorněme čtenáře, ţe z důvodu neexistence českých ekvivalentů mnoha 

anglických termínů necháváme v určitých případech termíny v původním anglickém znění. 
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Kapitola 1 

 

Modelování dopadů environmentálních 

změn na ekonomiku 

 

 V této kapitole prezentujeme jednotlivé způsoby modelování dopadů 

environmentálních změn na ekonomiku a jejich historický vývoj. Ukáţeme, čím se 

jednotlivé způsoby liší a pro analýzu jakých problémů se pouţívají. 

 

1.1 Ekonomické modely environmentálních změn 

 

 Ekonomické modely hrají stěţejní roli v debatě o environmentálních změnách 

včetně globální změny klimatu. S jejich pomocí se politici rozhodují, jak budou proti těmto 

hrozbám bojovat. Jako všechny modely, i tyto velmi zjednodušují realitu a je moţné 

s jejich pomocí odhadovat pouze základní trendy. Jelikoţ však má na ţivotní prostředí vliv 

mnoho různých činitelů a jejich vztahy jsou velmi komplikované (a v mnoha případech 

zcela neznámé), jsou i výsledky modelování do velké míry nejisté a závislé na zvolených 

postupech a vstupních datech. 

Klasická ekonomie se nikdy nezabývala vlivem lidského konání na ţivotní 

prostředí, studovala pouze vztahy v ekonomice. V dnešní době však nikdo nezpochybňuje 

to, ţe existují environmentální externality, ani ţe ekonomická vyspělost státu má jistý vliv 

na ţivotní prostředí. Prvním, kdo kritizoval klasickou ekonomii za nezačlenění 
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environmentálních problémů, byl dle Bergha
4
 K.W. Kapp v díle The Social Costs             

of Private Enterprise z roku 1950.  

 

1.1.1 Vývoj přístupu k modelování  

První snahy o modelování environmentálních změn sahají do sedmdesátých let 

minulého století. Tyto modely se zaměřovaly na koncentraci GHG a byly vyvíjeny 

převáţně přírodními vědci. Zahrnovaly velmi málo proměnných. Ekonomové se                 

o modelování tohoto problému začínají zajímat od přelomu sedmdesátých a osmdesátých 

let minulého století. Jak připomíná Carlo Carraro
5
, rozběhl se tento výzkum po konferenci 

v Torontu roku 1988, která byla zaměřena na sníţení emisí CO2.  

 Původně byly modelovány ekonomické dopady různých environmentálních politik, 

zejména pak ekonomické dopady sníţení emisí GHG. K tomuto účelu byly pouţívány 

keynesiánské makroekonomické modely a I-O modely. Keynesiánské makroekonomické 

modely se zaměřují na předpovídání ukazatelů jako inflace, nezaměstnanost                      

či hospodářský růst. Naproti tomu I-O modely se více zabývají mikroekonomickou 

efektivitou a optimálním vyuţitím zdrojů. Tyto modely byly vystřídány CGE modely
6
.    

Ty jsou vzhledem ke svým mikroekonomickým základům řazeny spolu s I-O modely      

do třídy tzv. modelů alokace zdrojů.
7
  

V současné době jsou vyvíjeny IAM modely, které analyzují přímo ekonomické 

dopady klimatických změn – jedná se o vliv klimatických změn např. na lidské zdraví      

(a tím na nabídku práce), na kvalitu a mnoţství dostupné půdy (které by mohlo vzhledem 

k stoupající hladině moří klesnout) či na spotřebu elektrické energie (hojnější uţití 

                                                           
4
 Bergh (1996), s. 21. 

5
 Carraro (2002), s. 17. 

6
 CGE modely bývají často označovány jako AGE modely. Je třeba upozornit, ţe se nejedná o stejný typ 

modelů. „AGE models can not be precisely solved numerically and this puts it in direct opposition to very 

solvable CGE models. As such, models can either be incomputable general equilibrium models or 

computable macro equilibrium models. Arrow-Debreu [model, pozn. P.K.] and AGE models belong to the 

former, while CGE models are the latter.” (Mitra-Kahn (2008), s. 54.) Důvodem rozdílu mezi AGE a CGE 

modely je jiný postup při výpočtu trţní rovnováhy.   
7
 Fankhauser; McCoy (1995), s. 255. 
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klimatizace).
8
 IAM modely pracují s poznatky z mnoha oborů – ekonomie, klimatologie, 

demografie či geofyziky.   

 

1.1.2 Obecné vlastnosti modelů 

Modelování ekonomických dopadů environmentálních změn je velmi 

komplikované. Neexistuje jeden model, či typ modelu, který by šel pouţít v kaţdé situaci. 

Ekonomika a ţivotní prostředí jsou natolik provázány, ţe nelze modelovat všechny jejich 

vzájemné vztahy v celé komplexnosti. Z toho důvodu je třeba znát přednosti a slabiny 

jednotlivých druhů modelů a vědět, který lze kdy pouţít. 

 Právě vzhledem k této komplikovanosti je nutné na výsledky modelů pohlíţet velmi 

opatrně. Modely nám řeknou, zda, pokud zavedeme určité omezení, či investujeme více  

do R&D, určitý ukazatel stoupne či klesne (např. výše HDP či kvalita ţivotního prostředí). 

Nelze se však plně spoléhat na konkrétní údaje, které daný model předpoví (např. ţe klesne 

výše emisí GHG přesně o polovinu na jednotku produkce při zvýšení výdajů na R&D        

o 25 %). Conrad komentuje relevanci výsledků konkrétně CGE modelů následovně: 

„Jelikož jsou tyto numerické modely založeny na předpokladech vztahujících se 

k ekonomickému růstu (elasticity substituce, technologická změna nebo velikost exogenně 

určených proměnných), bylo by nesprávné vycházet z konkrétních numerických výsledků 

při přijímání politických rozhodnutí. Spíše mohou být CGE modely použity k pochopení 

příčin jednotlivých výsledků, k vytvoření rámce politického rozhodnutí, či k podpoře 

vhodné politiky”
9
  

 Navíc např. klimatická změna je natolik dlouhodobý proces, ţe činí modelování 

určitých trendů, které mají na analyzovaný problém zásadní vliv, velmi obtíţným. Jedněmi 

z těchto trendů jsou technologická změna (technologický pokrok) či adaptace chování 

firem a spotřebitelů na nové prostředí (např. migrace lidí). Výše emisí na jednotku 

produkce je závislá na technické úrovni výroby (resp. na její energetické náročnosti). 

Problémem ovšem je, jak modelovat (předpovědět) úroveň technické změny v dlouhém 

období (přes 50 let). V některých modelech (konkrétně v CGE) je tato změna vyjádřena 

                                                           
8
 Tyto efekty samozřejmě mohou analyzovat i jiné třídy modelů – např. CGE modely pokud obsahují 

environmentální modul, který oceňuje i výrobou způsobené škody na ţivotním prostředí. K tomuto účelu se 

nicméně dnes hlavně pouţívají IAM modely. 
9
 Conrad (2002), s. 66, překlad P.K. 
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exogenně koeficientem AEEI. V novějších typech modelů (IAM) je jiţ snaha o endogenní 

vyjádření technického pokroku – tzn. pomocí těchto modelů je moţné předpovědět, o kolik 

se zlepší technologie výroby (která můţe být vyjádřená jako její energetická náročnost na 

jednotku produkce). Při tomto odhadu vychází model mimo jiné z růstu HDP, výše výdajů 

na R&D či z výše zdanění energeticky náročných způsobů výroby. Způsob modelování 

technické změny se tak stává jednou ze základních a nejdůleţitějších částí modelu.  

 Většina modelů analyzujících environmentální problémy pracuje s pojmem 

„business-as-usual scénář.“ Tento scénář popisuje vývoj zvoleného ukazatele v určitém 

časovém období za předpokladu, ţe nezměníme naše chování. Tento scénář je pak 

srovnáván s výsledky modelu, ve kterém se počítá se zavedením určité politiky (např. se 

zavedením ekologické daně). 

 Existuje několik základních poznatků, kterých bylo dosaţeno modelováním 

ekonomických dopadů environmentálních změn (pouţíváním různých typů modelů)           

a jejichţ zavedením lze zmenšit náklady na sniţování emisí GHG. Dle Carla Carrara
10

 patří 

mezi tyto zásadní poznatky: 

 zavedení trţních stimulů (např. obchodu s emisními povolenkami), 

 vyšší flexibilita regulátorů (např. nezaváděním limitů na obchodování 

s povolenkami).  

Carraro téţ tvrdí, ţe modely předpovídají menší náklady na sníţení emisí GHG, pokud 

technickou změnu vyjádříme jako endogenní proměnnou. Dalším poznatkem je, ţe náklady 

na kontrolu emisí jsou vyšší u top-down neţli u bottom-up modelů. 

V následujících podkapitolách rozdělíme nejprve modely na dvě skupiny –         

top-down a bottom-up modely a následně popíšeme hlavní znaky jednotlivých tříd modelů: 

makroekonomických modelů, I-O modelů, CGE modelů a IAM modelů. 

 

 

 

                                                           
10

 Carraro (2002), s. 25-26. 
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1.2 Top-down a bottom-up modely 

 

 Top-down a bottom-up označují dva způsoby, jak modelovat náklady na sníţení 

GHG emisí. Top-down modely (mezi ně lze zařadit makroekonomické modely či CGE 

modely) zahrnují celou ekonomiku (ať uţ jednoho státu, regionu, či celého světa)               

a vysvětlují pomocí soustavy rovnic následující indikátory – HDP, ceny energií, růst 

populace či technologický pokrok. Jak uvádí DeCanio
11

, tyto modely pracují následovně – 

porovnávají výsledky situace, kdy se nepodnikne ţádná akce na sníţení GHG emisí 

(„business-as-usual scénář“), a výsledky situace, kdy je implementována určitá politika 

vedoucí ke sníţení GHG emisí.  

Top-down modely většinou předpokládají, ţe sníţit emise GHG lze pouze tehdy, 

pokud sníţíme objem produkce (v rámci těchto modelů agenti maximalizují uţitek      

(resp. produkci), tzn. kaţdé omezení či regulace vede nutně ke sníţení výroby). Tento 

předpoklad je v praxi značně nerealistický. 

 Bottom-up modely nepředpokládají, ţe existuje nejefektivnější alokace zdrojů, jako 

tomu bylo u top-down modelů. Počítají s mnohými omezeními (ať uţ ekonomickými        

či právními) a zaměřují se právě na to, jaké energetické úspory bychom dosáhli, kdyby 

byla tato omezení zrušena.  

 Carraro
12

 uvádí dva hlavní rozdíly mezi těmito způsoby modelování. První je,       

ţe bottom-up modely předpokládají, ţe lze ušetřit při redukci GHG emisí pomocí velkého 

mnoţství technických alternativ a jejich rychlého zavádění do praxe. Naproti tomu             

u top-down modelů se vychází z toho, ţe existují významná omezení technického pokroku. 

Druhým rozdílem pak je skutečnost, ţe top-down modely (zejména makroekonomické 

modely) neposkytují dostatečnou moţnost analýzy na úrovni firmy. Bottom-up modely 

zase neberou tolik v úvahu strategické chování firem, které by mohlo způsobit, ţe nebudou 

okamţitě zavádět všechny technické novinky.  

 

                                                           
11

 DeCanio (1997), s. 16. 
12

 Carraro (2002), s. 20, 22. 
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1.3 Makroekonomické modely 

 

 Makroekonomické modely popisují chování ekonomiky jako celku. Zabývají se 

tzv. makroekonomickými proměnnými – HDP, inflací, úrokovou mírou                             

či nezaměstnaností. Tyto modely tvoří soustava rovnic, která popisuje základní vztahy 

v ekonomice. Uveďme si jednoduchý model, který prezentuje Fankhauser a McCoy
13

: 

 𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 (1.1) 

 𝐶 = 𝑎 + 𝑏 𝑌 − 𝑇  (1.2) 

 𝑇 = 𝑐 + 𝑑 ∙ 𝑌 (1.3) 

kde 𝑎 > 0, 𝑐 > 0, 0 < 𝑏 < 1, 0 < 𝑑 < 1. Y zde značí HDP, C spotřebu, I investice,            

G vládní výdaje a T zdanění. Proměnné a, b, c, d jsou parametry.  

 Makroekonomické modely jsou většinou pouţívány pro krátkodobé předpovědi   

(5-7 let). Jejich nevýhodou totiţ je, ţe zatímco rovnice, které model popisují, jsou do velké 

míry obecně platné a ve shodě s ekonomií hlavního proudu, tak parametry jsou 

odhadovány na základě zkušeností z minulosti. Ukaţme si tento problém např. u parametru 

a. Tento parametr popisuje autonomní spotřebu domácností, tzn. spotřebu, která nezávisí 

na velikosti disponibilního příjmu. Tato spotřeba však není konstantní v čase a je velmi 

obtíţné ji nějak predikovat. Určit nyní, co bude za 50 let povaţováno za autonomní 

spotřebu je velmi komplikované. Z tohoto důvodu tedy nelze makroekonomické modely 

pouţít pro dlouhodobé prognózy (50 a více let). Tyto modely proto jiţ nejsou v dnešní 

době tak často pouţívány pro modelování výsledků environmentální politiky, neboť zde   

je časový horizont 5-7 let většinou příliš krátký pro zhodnocení výsledků dané politiky.  

Dalším důvodem, proč makroekonomické modely nejsou vhodné k analýze dopadů 

environmentální politiky, je skutečnost, ţe většinou pracují s indikátory, které neříkají 

příliš mnoho o kvalitě ţivotního prostředí. Jsme sice schopní pomocí těchto modelů 

vysvětlit, zda a jak daná environmentální politika ovlivní HDP či nezaměstnanost, coţ      

                                                           
13

 Fankhauser; McCoy (1995), s. 264. 
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je pro politiky důleţitá informace, ale je třeba si uvědomit, ţe tyto veličiny (HDP) příliš 

dobře nepopisují skutečnou ţivotní úroveň člověka.
14

     

 Mezi výhody tohoto typu modelů naopak patří moţnost detailního popsání 

ekonomiky a všech jejích sektorů (model poté má stovky, někdy aţ tisíce rovnic). 

 

1.4 I-O modely 

 

 I-O analýza popisuje pomocí tabulky či soustavy rovnic vztahy v ekonomice. 

Pomocí tohoto způsobu modelování jsme schopni popsat jednotlivé sektory a transakce 

probíhající mezi nimi. Následující I-O tabulka ukazuje vztahy ve fiktivní ekonomice:
15

 

Tabulka 1.1: I-O tabulka 

 Sektor 1 Sektor 2 Poptávka Produkce 

Sektor 1 40 30 100 170 
Sektor 2 20 10 70 100 
Produkční 
faktory 

110 60   

Zdroje 170 100   
Zdroj: Výpočty P.K. 

 Sloupce této tabulky ukazují hodnotu vstupů, které spotřebují jednotlivé sektory 

této ekonomiky. V řádcích je uvedena hodnota zboţí vyrobeného v jednotlivých sektorech. 

Pokud se zaměříme na Sektor 1, vidíme, ţe potřebuje k výrobě zboţí v hodnotě                

40 jednotek, které si sám vyrobí, zboţí v hodnotě 20 jednotek vyrobeného Sektorem 2       

a produkční faktory v hodnotě 110 jednotek (lidská práce, přírodní zdroje atd.).
16

 

Spotřebuje tedy celkem vstupy v hodnotě 170 jednotek. Jeho produkce je následující: 

vyrobí zboţí v hodnotě 40 jednotek pro své vlastní pouţití, 30 jednotek pro Sektor 2          

                                                           
14

 Ţivotní úroveň nelze definovat pouze pomocí výše důchodu, ale je sem nutné započítat i kvalitu ţivotního 

prostředí, vzdálenost bydliště od pracoviště atd. Mäler (1995) se tento problém snaţí řešit pomocí NNP (Net 

National Product), ve kterém by byl započítán vliv společnosti na ţivotní prostředí. 
15

 Hodnoty v tabulce jsou zvoleny naprosto arbitrárně. Cílem je pouze ukázat, jak tato metoda funguje. 
16

 Produkční faktory můţeme explicitně rozdělit na ekonomické a přírodní zdroje. Tento postup je u 

ekonomických modelů environmentálních změn poměrně běţný. Viz např. Fankhauser; McCoy (1995),        

s. 258-259. 
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a 100 jednotek pro spotřebitele. V rovnováze by se hodnota zdrojů měla rovnat hodnotě 

produkce, coţ je v našem příkladu splněno.  

Tento příklad lze zapsat i pomocí soustavy rovnic, kde 𝑥𝑖 , 𝑖 = {1,2} značí hodnotu 

zboţí vyrobeného daným sektorem a 𝑑𝑖 , 𝑖 = {1,2} poptávku koncového spotřebitele po 

daném zboţí. V prvním kroku pouze opíšeme hodnoty z Tabulky 1.1.  

 20

85
𝑥1 +

3

10
𝑥2 + 𝑑1 = 𝑥1 (1.4) 

 10

85
𝑥1 +

1

10
𝑥2 + 𝑑2 = 𝑥2 (1.5) 

V druhém kroku poté po jednoduché úpravě dostaneme závislost produkce 

jednotlivých druhů zboţí na poptávkách koncových spotřebitelů po nich: 

 
𝑥1 =

51

37
𝑑1 +

17

37
𝑑2 (1.6) 

 
𝑥2 =

20

111
𝑑1 +

130

111
𝑑2 (1.7) 

Z těchto rovnic poté můţeme zjistit, co se stane, zavede-li vláda určité omezení, 

např. zdaní-li více neekologický Sektor 2. Stane-li se tak, klesne nejspíše poptávka po 

tomto zboţí. Následně, jelikoţ Sektor 2 bude méně vyrábět, bude i poptávat méně zdrojů   

a klesne poptávka po zboţí Sektoru 1 a po produkčních faktorech (vzroste nezaměstnanost 

či se budou méně vyuţívat přírodní zdroje). Klesne-li poptávka po 𝑥2 např. o 15 jednotek 

(𝑑2 = 55), sníţí to produkci Sektoru 2 na 82,4 jednotek a Sektoru 1 na 163,1 jednotek. 

K výrobě tohoto mnoţství zboţí pak bude zapotřebí 105,5 jednotek produkčních faktorů    

v Sektoru 1, resp. 49,4 jednotek v Sektoru 2.  

Výhodou tohoto typu modelů je, ţe je moţno modelovat mnoho sektorů ekonomiky 

a ukázat, jak pokles, popř. vzrůst poptávky po určitém zboţí ovlivní ostatní odvětví. 

Nevýhodou je, ţe je potřeba přijmout předpoklad, ţe k výrobě určitého produktu existuje 

pouze jedna správná kombinace zdrojů (tzv. I-O koeficient), bez ohledu na to, kolik 

jednotek daného produktu vyrábíme a jaké jsou poměry cen pouţitých vstupů. Jinými 

slovy předpokládáme, ţe k pouţitým zdrojům neexistují substituty a ţe neexistují výnosy 

z rozsahu. Otázkou samozřejmě zůstává, nakolik tento přístup zkresluje realitu. Ukazuje 
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se, ţe na modelování krátkého období je tento typ modelů pouţitelný, neboť předpoklad    

o konstantních I-O koeficientech je zde blíţe realitě neţ u modelování dlouhého období.
17

  

 

1.5 CGE modely 

 

 V této podkapitole velmi stručně popíšeme hlavní charakteristiky CGE modelů. 

Podrobnější analýza bude následovat v dalších kapitolách.  

CGE modely vycházejí více, na rozdíl od dosud představených typů modelů, 

z mikroekonomických základů – do modelu jsou zahrnuty uţitkové funkce spotřebitelů. 

Tento typ modelů vysvětluje relativní ceny produktů a jejich mnoţství (jsou to endogenní 

proměnné).  Předpokladem fungování těchto modelů je, ţe se všechny jednotlivé trhy 

dostanou do rovnováhy (zde vidíme rozdíl oproti makroekonomickým modelům, které 

fungovaly i při dílčích nerovnováhách). Tento předpoklad je však vzhledem ke skutečnému 

fungování trhů značně nerealistický. To ovšem automaticky neznamená, ţe předpovědi 

učiněné na základě výsledků těchto modelů jsou nepouţitelné.  

CGE modely byly v posledních letech velmi vylepšeny. Dříve fungovaly na základě 

komparativní statické analýzy, tzn. na základě jejich výsledků bylo moţné porovnat dva 

stavy rovnováhy, nikoli popsat dynamický přechod z jedné rovnováhy do druhé. Dnes se 

jiţ můţeme setkat s dynamickými CGE modely. Dalším zlepšením je přechod od 

pouţívání naměřených dat k tzv. kalibraci modelu. Jinými slovy, parametry modelu jsou 

navrhnuty tak, aby výsledky odpovídaly v minulosti naměřeným hodnotám. 

Mezi výhody těchto modelů patří moţnost pouţívat je pro dlouhodobé předpovědi. 

Model GREEN
18

, vyvinutý OECD, pracuje s časovým horizontem 65 let (od roku 1985    

do 2050) coţ jiţ je pro odhadování dopadů environmentální politiky dostačující. 

 

 

                                                           
17

 Důvod je prostý: změna I-O koeficientu je často zapříčiněna změnou produkční technologie. V krátkém 

období však tato změna nenastává. 
18

 http://www.oecd.org/dataoecd/49/55/1872090.pdf.  

http://www.oecd.org/dataoecd/49/55/1872090.pdf
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1.6 IAM modely 

 

 IAM modely patří mezi nejnovější třídu modelů. Jejich hlavní charakteristikou je, 

ţe se snaţí pracovat jak s ekonomickými daty, tak s daty z jiných oborů (např. 

klimatologie). Dle Kellyho a Kolstada
19

 můţeme rozlišovat různé druhy IAM modelů dle 

následujících hledisek: 

 dle moţného chování regulátora (který můţe buď regulovat emise GHG, nebo 

pouţívat ekonomické stimuly), 

  dle komplexity modelu (zde záleţí na tom, zda simulujeme efekt konkrétní politiky 

(policy evaluation model) – model je méně komplexní, či zda pomocí modelu 

hledáme nejefektivnější politiku (policy optimization model) – zde je zapotřebí 

komplexnější model), 

 dle přístupu k problému nejistoty.  

Dle Carrara
20

 lze IAM modely dělit do následujících tří kategorií (první dva druhy 

modelů jsou zaměřeny spíše environmentálně, třetí typ poté přikládá stejnou důleţitost 

environmentálním i ekonomickým následkům):  

 modely reflektující vliv člověka na ţivotní prostředí, 

 modely reflektující vliv člověka na ţivotní prostředí včetně následného efektu 

ţivotního prostředí na lidské zdraví, 

 modely reflektující vliv člověka na ţivotní prostředí včetně následných trţních       

a netrţních zisků a nákladů způsobených ţivotním prostředím. 

 Jako u kaţdého modelu, tak i u IAM modelů jsou klíčové předpoklady, které mají 

velký vliv na výsledek. Zde se jedná především o problém diskontní míry; ekonomického 

růstu a o problém reakce na prováděnou politiku. Velikost diskontní míry je velmi důleţitá. 

V zásadě udává, nakolik si ceníme svoji budoucnost. Pokud by se blíţila nule, znamená to, 

ţe oběd, který dostaneme za 50 let, pro nás má stejnou cenu jako oběd, který si můţeme 

dát nyní. Takováto diskontní míra vede k nadhodnocování budoucnosti. Druhý předpoklad 

nám říká, ţe bez ekonomického a populačního růstu by nerostly emise GHG. Mezi reakce 

                                                           
19

 Kelly; Kolstad (1998), s. 4. 
20

 Carraro (2002), s. 22. 
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na prováděnou politiku můţeme zařadit změny chování (např. substituce) pramenící 

z měnících se poměrů cen či větší vzácnosti zdrojů. Toto chování musí daný model 

předpokládat (musí být endogenní, nikoli exogenní proměnnou), aby byly jeho výsledky 

pouţitelné.  

 Hlavními problémy modelů IAM jsou:
21

  

 jejich přílišná komplexnost,  

 problematická verifikovatelnost výsledků modelu (IAM se snaţí modelovat 

budoucnost na 100 i více let dopředu),  

 skutečnost, ţe většina modelů se soustřeďuje pouze na politiku omezení emisí CO2. 

Naproti tomu mezi hlavní výhody tohoto přístupu patří:  

 interdisciplinarita – model více odpovídá realitě,  

 endogenní modelování technické změny (která má velký vliv na velikost emisí na 

jednotku produkce) – ačkoli toto nenajdeme u všech IAM modelů. 

 

 

                                                           
21

 Janssen (1998), s. 26. 



 

14 
 

 

Kapitola 2 

 

CGE modely – definice, historie a 

použití 

 

V této kapitole jako první uvedeme základní vlastnosti a typy CGE modelů (tyto 

vlastnosti budou v následující kapitole rozpracovány a bude ukázána jejich role v rámci 

modelu). Nastíníme také v základních obrysech historii CGE modelů a jejich hlavní vyuţití 

(jak v environmentální oblasti tak mimo ni). Na závěr této podkapitoly uvedeme hlavní 

výhody a nevýhody CGE modelů. 

 

2.1 Definice a základní dělení  

 

Existuje mnoho moţných definic CGE modelů. V této práci uveďme následující 

definici, neboť jsou v ní dobře popsány základní vlastnosti těchto modelů. Navíc nám tato 

definice ukáţe, proč jsou tyto modely nazývány Computable General Equilibrium: 

 „CGE modely explicitně specifikují chování rozličných ekonomických aktérů     

(tzn. jsou obecné – general). V těchto modelech standardně domácnosti 

maximalizují užitek a firmy maximalizují zisk či minimalizují náklady. Na základě 

těchto optimalizačních předpokladů modely ukazují, jak ceny komodit a výrobních 

faktorů ovlivňují chování domácností a firem. Modely mohou také ve svém rámci 

popisovat chování vlády, odborů, importérů či exportérů. 
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 Popisují, jak rozhodnutí jednotlivých tržních aktérů poptávat či nabízet konkrétní 

komodity ovlivňují ceny na trhu. Pro každou komoditu a výrobní faktor obsahuje 

model rovnice, které zaručují stanovení takové ceny, při které se nabídka rovná 

poptávce (dojde k vyčištění trhu). To znamená, že modely obsahují předpoklad tržní 

rovnováhy (equilibrium). 

 Produkují numerické výsledky (computable). Koeficienty a parametry rovnic jsou 

určeny tak, aby model replikoval údaje z výchozího datového souboru. Základ 

tohoto souboru většinou tvoří I-O tabulky pro daný rok, které obsahují informace   

o hmotných tocích mezi sektorem výroby a služeb, sektorem domácností, vládou, 

importéry a exportéry. Data z I-O tabulek jsou většinou doplněna odhady 

rozličných elasticit – elasticit substituce mezi různými vstupy, cenových                   

a důchodových elasticit poptávek domácností či elasticit  poptávek po 

exportovaném zboží.”
22

 

Výše zmíněné vlastnosti platí pro celou třídu CGE modelů. Zmiňme ještě dvě hlavní 

dělící linie, dle kterých je moţné tyto modely dále členit. První z těchto linií je skutečnost, 

zda se jedná o model statický či dynamický. Dle Bergmana a Henreksona
23

 je však třeba 

ještě zavést kategorii quasi-dynamických modelů. Jedná se o ten typ modelů, který je 

pouţíván pro analýzu více period. Výsledek získaný v čase t je výchozím bodem pro 

analýzu v čase t+1. Takţe přestoţe je model statický, pracuje v jistém ohledu s časem. 

Druhé moţné dělení CGE modelů je velikost oblasti, se kterou pracují. Modely 

mohou popisovat situaci v jedné zemi, v několika zemích (popř. v regionu) či mohou 

popisovat situaci globálně. V závislosti na tomto dělení, jsou pak modely různě 

komplikované. Nejdetailnější popis nám poskytují modely jedné země, u kterých bývá 

velmi detailně propracován jak firemní (produkční) sektor, tak sektor domácností 

(spotřebitelský sektor). Tyto modely většinou analyzují konkrétní problém, který se 

vyskytuje v dané zemi. Na druhé straně u regionálních a globálních modelů jsou jak 

produkční sektor, tak sektor domácností více agregované a tyto modely jsou určeny 

k analýze multilaterálních politik – např. klimatických politik, či dohod o volném obchodu.  

 

                                                           
22

 Grassini (2004), s. 2, překlad P.K. 
23

 Bergman; Henrekson (2003), s. 3. 
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2.2 Základní části CGE modelů 

 

CGE modely jsou sloţeny ze dvou částí. První částí jsou data, která se získávají 

pomocí systému národních účtů a jsou prezentována ve schématu SAM, který odpovídá 

poţadavkům vícesektorových modelů. Ukázková SAM je uvedena v Příloze 1 – tato 

tabulka je pouze modelová a lze ji dále upravit dle potřeb konkrétního modelu a dle 

dostupných dat (agregací či naopak dezagregací jednotlivých sektorů – např. dezagregace 

domácností do několika skupin dle příjmu, či dezagregace firem dle mnoţství vypuštěných 

emisí GHG). SAM vychází ze dvou známých ekonomických přístupů. Prvním z nich je     

I-O tabulka, která jiţ byla představena v první kapitole, druhým poté princip národního 

účetnictví. 

František Cvengroš
24

 poznamenává, ţe SAM modifikuje I-O tabulku tím 

způsobem, ţe kaţdý výdaj finančních prostředků jednoho sektoru se objeví jako příjem 

těchto prostředků u jiného sektoru (toto platí pro všechny transakce, nejen pro 

mezisektorové toky
25

). Princip národního účetnictví znamená, ţe suma příjmů konkrétního 

subjektu se vţdy rovná jeho výdajům. Příjmy subjektů jsou v tabulce SAM vţdy uvedeny 

v řádcích, jejich výdaje ve sloupcích – součet kaţdého řádku se tedy musí rovnat součtu 

odpovídajícího sloupce. „SAM lze tedy definovat jako čtvercovou matici, ve které se 

rovnají součty odpovídajících řádků a sloupců. Principy podvojného účetnictví zajišťují,  

že v systému se nevyskytují žádné ztráty ani nově vzniklé prostředky, a že každý tok vede  

od určitého subjektu k jinému.“
26

 

   Druhou částí CGE modelu jsou rovnice splňující teorii všeobecné trţní rovnováhy 

francouzského ekonoma Leona Walrase
27

, která byla dále rozpracována Kennethem 

Arrowem a Gerardem Debreuem
28

. Na základě této teorie můţeme postulovat 3 základní 

podmínky, které musí v CGE modelu platit: 

                                                           
24

 Cvengroš (1991), s. 4-5. 
25

 Mezisektorové toky jsou znázorněny v 1. kvadrantu SAM tabulky v Příloze 1. 
26

 Cvengroš (1991), s. 10. 
27

 Walras (1954). 
28

 Arrow; Debreu (1954). 
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1) Vyčištění trhů – veškeré výrobní faktory nabídnuté domácnostmi jsou firmami 

vyuţity a všechny firmami vyrobené produkty jsou domácnostmi spotřebovány. Na 

všech trzích dochází k rovnováze mezi nabídkou a poptávkou. 

2) Nulový zisk – hodnota vyrobeného produktu musí odpovídat hodnotě veškerých 

vstupů, které byly k výrobě tohoto produktu vyuţity. Firmy tak dosahují nulových 

zisků, neboť veškerý výdělek, který utrţí za prodané zboţí, vydají na nákup 

výrobních faktorů. 

3) Příjmová bilance – domácnosti spotřebují v daném časovém období veškerý svůj 

příjem. Tento příjem je pouţit nejen k nákupu produktů a sluţeb, ale také můţe být 

uloţen ve formě úspor.  

Upozorněme, ţe teorie všeobecné rovnováhy nevyţaduje existenci peněz – 

v takovéto ekonomice poté probíhá směnný obchod. Z tohoto důvodu většina CGE modelů 

peníze neobsahuje a pracuje pouze s relativními cenami. Cena jednoho produktu je 

zafixována a je označena za účetní jednotku – numeraire. Takovýto produkt poté slouţí 

k vyjádření ceny ostatních produktů.  

Máme-li sestavené rovnice modelu, splňující podmínky Walrasovy teorie a máme-li 

připravená data modelu, je posledním krokem formulace modelu jeho kalibrace a 

parametrizace. Kalibrace se pouţívá pro zjištění poměrů jednotlivých vstupů CGE modelu 

(jednotlivé poměry vstupů jsou určeny tak, aby model replikoval data získaná ze SAM). 

Proces zjištění elasticit substituce mezi jednotlivými vstupy se nazývá parametrizace. 

Většinou jsou k parametrizaci vyuţívány vlastní odhady autora modelu či data získaná 

z ekonometrických studií. 

 

2.3 Historie CGE modelů 

 

V této podkapitole v krátkosti představíme historii CGE modelování a její hlavní 

milníky. Dle Bergmana a Henreksona
29

 vychází současné CGE modely ze tří hlavních 

zdrojů – z prací Leifa Johansena, Herberta Scarfa a Dalea W. Jorgensona.   

                                                           
29

 Bergman; Henrekson (2003), s. 4-8. 
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Za první CGE model je obecně povaţován MSG model norského ekonoma            

L. Johansena, který ho představil ve své dizertační práci A Multi-Sectoral Study                

of Economic Growth
30

. Tento model byl určen k hodnocení ekonomické politiky                

a k dlouhodobým předpovědím. Obsahoval 20 produkčních sektorů a jeden agregovaný 

sektor domácností. Veřejné výdaje, investice a export byly určeny exogenně. Model sice 

vycházel z Walrasovy teorie všeobecné rovnováhy, ale plně nesplňoval její podmínky – 

byla zde např. v rovnováţném stavu rozdílná návratnost kapitálu v různých sektorech 

ekonomiky. Tento stav byl dán skutečností, ţe ne všechny důleţité proměnné, které měly 

vliv na rozvoj jednotlivých sektorů, byly zapracovány do tohoto modelu (Bergman             

a Henrekson upozorňují na absenci následujících: rozdílnosti v trzích práce v jednotlivých 

sektorech, pracovní podmínky, nejistota a míra monopolizace jednotlivých segmentů trhu). 

Druhým významným zdrojem pro současné CGE modelování je tzv. Scarfův 

algoritmus
31

, díky kterému dle Bergmana a Henreksona později J. Shoven a J. Whalley
32

 

dokázali existenci všeobecné trţní rovnováhy při existenci daní a navrhli řešení, jak tuto 

rovnováhu spočítat. Tento čin podnítil mnohé ekonomy ke zkoumání daňové a obchodní 

politiky za pomoci modelů všeobecné rovnováhy. Tyto modely jiţ lépe vyhovovaly 

Walrasově teorii neţ Johansenův MSG model. Modely vycházející z této tradice byly 

statické a zaměřovaly se především na zkoumání efektivity a distribučních efektů různých 

politických opatření. 

Za třetí zdroj jsou povaţovány práce amerického ekonoma D.W. Jorgensona
33

. Jeho 

nejvýznamnějším příspěvkem je pouţití ekonometrických metod k odhadování parametrů 

v CGE modelech. Tento způsob nahrazuje hojně uţívanou kalibrační techniku. Modely 

stavějící na Jorgensonově příspěvku jsou dynamické a zaměřují se na analýzu růstových 

efektů daňových politik. 

Dalším důleţitým faktorem, který přispěl k rozšířenosti CGE modelů, je rozvoj 

počítačů a vývoj softwaru. Dříve bylo časově i finančně velmi náročné vytvořit program, 

ve kterém by bylo moţné s modelem pracovat. Tuto skutečnost změnilo mj. zavedení 

systému GAMS (General Algebraic Modeling System)
34

, který umoţňuje vytváření           

                                                           
30

 Johansen (1960). 
31

 Scarf (1967). 
32

 Shoven; Whalley (1984). 
33

 Jorgenson (1998a, 1998b) 
34

 http://www.gams.com.  

http://www.gams.com/
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a řešení modelů všeobecné rovnováhy. Rozvinutý software také umoţňuje místo modelů 

statických vytvářet modely dynamické a zahrnout do modelu více sektorů.  

 

2.4 Praktické využití modelů 

 

 CGE modely jsou v posledních dvaceti letech velmi oblíbeným nástrojem k analýze 

ekonomických dopadů různých politik. Jedná se o modely s širokým praktickým vyuţitím. 

V této podkapitole bude představeno několik témat, které bývají často pomocí CGE 

modelů analyzovány.
35

 

 Jako první uveďme ne-environmentální témata analyzovaná CGE modely. 

Devarajan a Robinson píší: „Ekonomické modely jsou často používány k analýze dopadů 

existujících či k vytvoření lepších, popř. optimálních politik. V praxi jsou běžně používány 

CGE modely k simulaci vývoje jednotlivých scénářů a k provádění experimentů, které mají 

za cíl vysvětlit reakce tržních aktérů na zavedení určité politiky. Úmyslem je najít nejen 

prakticky významné efekty politik, nýbrž i reakce aktérů neviditelné na první pohled. 

Existuje většinou velká synergie mezi jednotlivými politikami a model může být používán 

ke zkoumání dopadů různých kombinací politik. CGE modely tak poskytují ideální 

pokusnou laboratoř.”
36

 Jako příklad praktického vyuţití CGE modelů uvádějí tito autoři 

analýzu dopadů zaloţení sdruţení NAFTA na počátku devadesátých let minulého století. 

Obchodní politika patří obecně k často analyzovaným problémům pomocí CGE modelů, 

neboť její dopady mají velký vliv na všeobecnou trţní rovnováhu, která je v rámci těchto 

modelů dobře analyzovatelná. 

 V rámci diskuze, která proběhla při zaloţení NAFTA, byly pomocí CGE modelů 

zkoumány mimo jiné následující problémy: 

 Jaké zisky a náklady budou mít zúčastněné státy (USA, Kanada, Mexiko) 

z podepsaných dohod? 

 Jaký vliv bude mít dohoda na zaměstnanost a na mzdy v USA? 

                                                           
35

 Devarajan; Robinson (2002), Conrad (2002). 
36

 Devarajan; Robinson (2002), s. 5, překlad P.K. 



 

20 
 

 Ovlivní nějak tato dohoda migraci v rámci daného regionu? 

 Jaký vliv bude mít dohoda na klíčové sektory ekonomiky (výroba automobilů, 

zemědělství, oděvní průmysl)? 

Dalšími moţnými tématy analyzovanými s pouţitím CGE modelů jsou např. 

daňová reforma, rozdělení příjmů v rámci společnosti či dopady politiky genderové 

rovnosti. Nyní si ještě ukaţme nějaké environmentální problémy, které byly analyzovány 

s vyuţitím CGE modelů.
37

 

CGE modely, které se věnují environmentálním problémům, můţeme rozdělit na 

dvě skupiny
38

 – na ECGE modely a na NRMCGE modely, přičemţ první skupina modelů 

početně převaţuje. ECGE modely analyzují problémy spojené se znečišťováním ţivotního 

prostředí, jako jsou např. kyselé deště (multi-regionální model GEM-E3
39

) či na globální 

úrovni klimatická změna (globální model GREEN, či modely analyzující politiku spojenou 

s Kjótským protokolem).  

Naproti tomu NRMCGE modely analyzují většinou situaci v nějaké rozvojové zemi 

či regionu a zaměřují se především na nadměrné vyuţívání přírodních zdrojů (Persson       

a Munasinghe
40

 analyzují kácení lesů na území Kostariky) či na problémy spojené 

s lokálním znečištěním ţivotního prostředí (Xie a Saltzman
41

 ve svém modelu hodnotí 

opatření proti znečišťování vody v Číně). 

Dalšími tématy, které CGE modely analyzují, jsou: ekologické daně (a s nimi 

spojená teorie dvojí dividendy), vliv environmentální regulace na hospodářský růst, 

obchodování s emisními povolenkami či vliv environmentální regulace v zemědělství. 

 

 

 

                                                           
37

 Na tomto místě se bude jednat pouze o výčet problémů řešených CGE modely. V páté kapitole bude 

vybraným problémům věnován větší prostor. 
38

 Bergman; Henrekson (2003), s. 4. 
39

 http://www.gem-e3.net.  
40

 Persson; Munasinghe (1995). 
41

 Xie; Saltzman (2000). 

http://www.gem-e3.net/
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2.5 Výhody a nevýhody 

 

 V závěru této kapitoly uveďme hlavní klady a zápory CGE modelů. Vycházíme ze 

studie britského Energetického výzkumného ústavu (UK Energy Research Centre).
42

 

Autoři této studie řadí mezi hlavní výhody CGE modelů mj. následující vlastnosti: 

 Mikroekonomické základy. Jedná se o jednu z hlavních výhod CGE modelů – 

fungují na základě neoklasické teorie. Tato skutečnost umoţňuje modelovat 

chování spotřebitelů, firem i vládního sektoru a umoţňuje tak určit distribuční 

efekty jednotlivých politických opatření (zde vidíme rozdíl oproti např. 

makroekonomickým modelům – viz. podkapitola 1.3).
43

 

 Flexibilita modelů. CGE modely mají flexibilní strukturu a tím pádem umoţňují 

velmi dobře popsat konkrétní problém. Modely můţeme dle analyzovaného 

problému pozměňovat – např. detailní deskripcí určitého odvětví, či rozdělením 

odvětví do libovolného počtu pododvětví. Právě zevrubný popis jednotlivých 

segmentů je jednou z hlavních výhod CGE modelů. Díky jejich flexibilitě lze 

v jejich rámci navíc počítat se second-best alternativami a tak lépe popsat 

skutečnou strukturu trhu, kde kvůli existenci daní, dotací či monopolních odvětví, 

nelze pokaţdé dosáhnout first-best alokace. 

 Transparentnost. Jinými slovy musí být zřejmé, jak daný model pracuje a jak se 

došlo od zadaných dat k výsledným hodnotám. Tato vlastnost je velmi důleţitá, 

pokud má být model pouţit jako důkaz prospěšnosti konkrétní navrhované politiky.  

 Zhodnocení kombinace několika politik. Modelace několika politických opatření 

najednou můţe být velmi výhodná, neboť umoţňuje analyzovat ty dopady, které 

vzniknou pouze prosazením konkrétní kombinace politických opatření a nešly by 

analyzovat, pokud bychom modelovali dopady kaţdého opatření zvlášť. 

 

 

                                                           
42

 Allan; Gilmartin; Turner; McGregor; Swales (2007), s. 6-10.  
43

 Tento rozdíl je velmi podstatný a je to jeden z důvodů, proč jsou CGE modely tak oblíbené při analýze 

dopadů konkrétních politik – při hodnocení kaţdé politiky je důleţité, jaké má daná politika distribuční 

efekty a právě CGE modely dokáţou tyto efekty modelovat. 
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Hlavními nevýhodami a omezeními CGE modelů dle autorů výše zmíněné studie pak jsou: 

 Nutnost pouţití určitého typu funkcí. Ačkoliv struktura modelu by umoţňovala 

pouţití jakýchkoliv funkcí, tak způsob řešení rovnic modelu a výpočet jejich 

parametrů vyţaduje pouţití konkrétních funkcí. V praxi se většinou pouţívají CES 

funkce či jeden z jejich speciálních typů – C-D funkce. 

 Kalibrace modelu. Poměry, v jakém jsou pouţívány jednotlivé vstupy v CGE 

modelech, jsou kalibrovány podle dat získaných ze SAM.
44

 Tento postup však 

předpokládá, ţe ekonomika modelovaného státu (popř. regionu či světa) je v daném 

roce v rovnováze. Pokud v rovnováze není, potom získáme kalibrací chybné 

poměry vstupů modelu. Navíc existence hospodářských cyklů můţe způsobit 

systematickou chybu. Moţným řešením tohoto problému je pouţívat ke kalibraci 

modelu SAM obsahující data z více let. 

 Parametrizace modelu. Problémem tohoto přístupu je, ţe pouze velmi zřídka jsou 

dostupná data k časovému období a zemi (regionu), který model analyzuje. 

Z tohoto důvodu jsme často nuceni pouţít data z jiného časového období či pro 

jinou zemi (region), coţ samozřejmě zkresluje výsledky modelu. Hodnota elasticit 

substituce vstupů (např. substituce mezi energií a prací či energií a kapitálem) je 

však pro environmentálně orientované modely klíčová. Pokud je elasticita 

substituce mezi těmito vstupy vysoká, ohodnotí model náklady environmentální 

regulace jako nízké, pokud je naopak elasticita nízká, jsou modelem predikované 

náklady vysoké.
45

 Špatně určené elasticity substituce proto mohou znehodnotit celý 

model. 

 Technologická změna (vědecký pokrok). Modelace technické změny je                   

u environmentálně orientovaných modelů velmi důleţitá. Efektivní vyuţití jedné 

jednotky energie v čase roste (zavedením lepších technologií) a mnoţství GHG na 

vyrobenou jednotku produktu se zmenšuje (zavedením ekologičtější výroby           

či větším vyuţitím zdrojů, které nevyuţívají energii z fosilních paliv). Je tedy nutné 

s touto skutečností v rámci modelu počítat, neboť pokud bude naším cílem např. 

modelovat mnoţství vypuštěných emisí GHG v závislosti na růstu HDP v delším 

časovém horizontu (50let), je potřeba zohlednit technologický pokrok. CGE 

modely toto zohlednění umoţňují, nicméně způsob jakým lze technologický pokrok 

                                                           
44

 Přesný popis tohoto postupu najde čtenář v následující kapitole. 
45

 Conrad (2002), s. 91. 
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modelovat, je značně komplikovaný. Z důvodu zjednodušení není technologická 

změna většinou endogenní proměnnou, nýbrţ proměnnou exogenní, coţ má za 

následek, ţe výsledky daného modelu jsou diskutabilní, neboť jsou do velké míry 

ovlivněny arbitrárně zvolenými hodnotami proměnné vyjadřující technologickou 

změnu. V CGE modelech se často pouţívá AEEI faktor, který je určen exogenně    

a představuje technologický pokrok. Jeho hodnoty se většinou pohybují v intervalu 

0 - 2 % ročně. Jak ovšem upozorňují Bergman a Henrekson
46

, má tento faktor, 

který je zvolen autorem modelu, zvláště pokud je jeho hodnota vyšší neţ 1 %, 

enormní vliv na výši emisí GHG v horizontu 50-100let (tento časový horizont je    

u environmentálně zaměřených modelů běţný).  

Výše zmíněný seznam kladů a záporů CGE modelů samozřejmě není úplný. Naším 

cílem bylo ukázat obecné výhody a nevýhody při pouţití těchto modelů, nikoliv se zabývat 

přednostmi, popř. omezeními konkrétních modelů. Cílem bylo také ukázat, ţe mnoho 

nevýhod a omezení CGE modelů plyne ze skutečnosti, ţe např. některé parametry modelu 

musíme určovat arbitrárně, neboť nejsme schopni daný proces analyzovat v rámci modelu 

(technologická změna), či ţe vzhledem ke skutečnosti, ţe tyto modely mají většinou velmi 

detailně rozpracované jednotlivé sektory ekonomiky (coţ je bezpochyby pozitivní pro 

analýzu), tak je obtíţné najít vhodná data, pouţitelná pro daný model, popř. pro odhad 

elasticit substituce. Vědomě nebyly zmíněny obecné problémy ekonomického modelování, 

jakými jsou např. vztah a relevance modelu vzhledem ke skutečnosti, neboť nejsou 

předmětem této práce. 

Vzhledem ke svým nesporným výhodám jsou i přes mnohé nedostatky dnes CGE 

modely hojně vyuţívány k hodnocení dopadů politických opatření. Böhringer, Rutherford 

a Wiegard píší: „Z numerických modelů jsou CGE modely nejčastěji používány rozličnými 

národními i mezinárodními organizacemi k ekonomické analýze nejen na úrovni 

jednotlivých sektorů ekonomiky, nýbrž také na makroekonomické úrovni. Hlavní předností 

CGE modelů je z mikroekonomických základů vycházející vyjádření na relativních cenách 

závislých tržních vztahů. Souběžné vysvětlení původu a způsobu utracení důchodu 

jednotlivých tržních aktérů umožňuje analyzovat dopady politik na makroekonomické 

úrovni, stejně jako distribuční efekty těchto politik. Toto činí CGE modely standardním 

                                                           
46

 Bergman; Henrekson (2003), s. 12. 
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nástrojem kvantitativní analýzy politických opatření v mnoha oblastech – v oblasti fiskální, 

obchodní či environmentální politiky.”
47

 

                                                           
47

 Böhringer; Rutherford; Wiegard (2003), s. 1, překlad P.K. 
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Kapitola 3 

 

Fungování CGE modelů 

 

Naším záměrem v této kapitole bude představit fungování CGE modelů. Nejprve 

formalizujeme podmínky, které jsme získali na základě Walrasovy teorie všeobecné 

rovnováhy v podkapitole 2.2. Poté formulujeme jednoduchý CGE model. V závěru 

kapitoly ukáţeme, jak lze tento model pouţít k analýze dopadů zavedení uhlíkové daně na 

ekonomiku USA.  

V této kapitole budeme čerpat především z prací Iana Sue Winga
48

, který nabízí 

přehledné vysvětlení fungování CGE modelů. Jeho výklad upravíme a částečně doplníme.  

 

3.1 Základní podmínky modelu 

 

V ekonomikách modelovaných CGE modely figurují domácnosti (maximalizující 

uţitek), firmy (maximalizující zisk nebo minimalizující náklady) a vládní sektor. 

Domácnosti vlastní výrobní faktory, které prodávají firmám. Firmy vyrábějí zboţí a 

sluţby, které prodávají domácnostem – konečným spotřebitelům. Vládní sektor, který se 

ovšem nevyskytuje ve všech CGE modelech, má většinou jen pasivní roli – vybrané daně 

přerozdělí na různé subvence jednotlivým aktérům na trhu. Proto nebude pro náš základní 

model důleţitý. Pokud nemodelujeme uzavřenou ekonomiku, vyskytuje se v CGE 

modelech většinou ROW aktér.  

                                                           
48

 Sue Wing (2004, 2007). 
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Schéma uzavřené ekonomiky, kterou bude náš model popisovat, znázorňuje 

následující diagram: 

Diagram 3.1: Schéma uzavřené ekonomiky 

 

Zdroj: Sue Wing (2007), s. 4, překlad P.K. 

 Náš model bude pro jednoduchost splňovat následující tři předpoklady: 

 Neexistují daně, subvence či mnoţstevní obchodní omezení. 

 Domácnosti jsou agregovány a vystupují jako jeden reprezentativní subjekt. 

 Kaţdé jednotlivé průmyslové odvětví je agregováno a vystupuje jako jedna 

reprezentativní firma a vyrábí jeden produkt. 

Označme indexy 𝑖 = {1, … , 𝑁} produkty, indexy 𝑗 = {1, … , 𝑁} průmyslová odvětví 

(resp. firmy), indexy 𝑓 = {1, … , 𝐹} výrobní faktory (práce a kapitál) a indexy                  

𝑑 = {1, … , 𝐷} spotřebitelské poptávky
49

. Koloběh v ekonomice lze na základě tohoto 

značení popsat pomocí tří matic: matice N x N, která popisuje vyuţití produktů 

jednotlivých firem jako vstupů k výrobě jiných produktů – označme tuto matici 𝐗 ; matice 

F x N, která popisuje vyuţití výrobních faktorů jednotlivými průmyslovými odvětvími – 

označme tuto matici 𝐕 ; matice N x D, která popisuje uspokojení spotřebitelských poptávek 

po jednotlivých produktech – označme tuto matici 𝐆 .  

                                                           
49

 Ačkoliv existuje v naší ekonomice pouze jedna agregovaná domácnost, přesto můţe mít tato domácnost   

D různých poptávek (např. poptávka po určitém produktu můţe být z důvodu spotřeby či z důvodu investice). 
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 Nyní formalizujme základní podmínky CGE modelu. Podmínku vyčištění trhů lze 

zapsat následovně (první rovnice popisuje vyčištění trhu s produkty, druhá rovnice 

vyčištění trhu s výrobními faktory):  

 

𝑦 𝑖 =  𝑥 𝑖 ,𝑗 +  𝑔 𝑖 ,𝑑

𝐷

𝑑=1

,

𝑁

𝑗=1

 (3.1) 

 

𝑉 𝑓 =  𝑣 𝑓 ,𝑗 ,

𝑁

𝑗=1

 (3.2) 

kde 𝑦 𝑖  značí agregátní nabídku i-tého produktu, 𝑥 𝑖 ,𝑗  agregátní poptávku j-té firmy po          

i-tém produktu (který bude pouţit jako vstup pro výrobu jiných produktů), 𝑔 𝑖 ,𝑑  d-tou 

agregátní spotřebitelskou poptávku po  i-tém produktu, 𝑉 𝑓  agregátní nabídku f-tého 

výrobního faktoru a 𝑣 𝑓 ,𝑗  agregátní poptávku j-té firmy po f-tém výrobním faktoru. 

 Podmínka nulového zisku znamená, ţe: 

 

𝑦 𝑗 =  𝑥 𝑖 ,𝑗 +  𝑣 𝑓 ,𝑗

𝐹

𝑓=1

,

𝑁

𝑖=1

 (3.3) 

kde 𝑦 𝑗  značí celkový produkt j-té firmy. 

 Podmínka příjmové bilance má tvar: 

 

𝐼  =  𝑉 𝑓 =   𝑔 𝑖 ,𝑑

𝐷

𝑑=1

𝑁

𝑖=1

,

𝐹

𝑓=1

 (3.4) 

kde 𝐼   značí celkový příjem agregované domácnosti. 

 

3.2 Social Accounting Matrix 

 

 Na základě výše představených podmínek modelu můţeme sestrojit následující 

SAM: 
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Diagram 3.2: SAM 

 

Zdroj: Sue Wing (2004), s. 30, překlad P.K. 

 Součet řádků SAM je popsán rovnicemi (3.1) a (3.2) a součet sloupců rovnicemi 

(3.3) a (3.4). Z rovnice (3.4) navíc plyne, ţe kvadranty 𝐕  a 𝐆  se rovnají. Důvodem jejich 

rovnosti je, ţe oba zmíněné kvadranty vyjadřují výši HDP modelované ekonomiky – HDP 

lze spočítat buď jako součet všech přidaných hodnot (resp. součet důchodů) – kvadrant 𝐕 , 

tzv. výrobková metoda (resp. důchodová metoda), či ho lze spočítat jako součet výdajů na 

koupi finálních výrobků – kvadrant 𝐆 , tzv. výdajová metoda. 

 

3.3 Konstrukce CGE modelu 

 

 Nyní zkonstruujme jednoduchý CGE model. Naším cílem v této fázi je pouze 

ukázat, jak CGE modely fungují. V zásadě se jedná o aplikaci výše zmíněných základních 

předpokladů (spotřebitelé maximalizují uţitek a firmy maximalizují zisk, popř. 

minimalizují náklady) na data zapsaná ve formě SAM. Pro jednoduchost pouţijme při 

konstrukci modelu C-D funkce
50

 pro popis preferencí agregované domácnosti a pro popis 

produkčních funkcí agregovaných firem reprezentujících jednotlivá průmyslová odvětví. 

 Uţitek domácnosti U zapišme ve tvaru: 

                                                           
50

 V CGE modelech jsou nejčastěji pouţívány CES funkce. V tomto základním modelu pouţijeme pro 

názornost C-D funkce. 
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𝑈 = 𝐴𝑐𝑐1
𝛼1𝑐2

𝛼2 …𝑐𝑛
𝛼𝑛 = 𝐴𝑐  𝑐𝑖

𝛼𝑖

𝑁

𝑖=1

, (3.5) 

kde 𝑐𝑖 , 𝑖 = {1…𝑁} značí spotřebu i-tého produktu, 𝛼𝑖 , 𝑖 = {1 …𝑁} poměry, jakými jsou 

jednotlivé produkty zastoupeny v spotřebním koši (tzn.  𝛼𝑖 = 1𝑁
𝑖=1 ) a 𝐴𝑐  parametr.  

 Produkční funkce má pro j-té průmyslové odvětví tvar: 

 

𝑦𝑗 = 𝐴𝑗  𝑥1,𝑗

𝛽1,𝑗𝑥
2,𝑗

𝛽2,𝑗 …𝑥
𝑁,𝑗

𝛽𝑁 ,𝑗  𝑣
1,𝑗

𝛾1,𝑗𝑣
2,𝑗

𝛾2,𝑗 …𝑣
𝐹,𝑗

𝛾𝐹 ,𝑗 = 𝐴𝑗  𝑥
𝑖 ,𝑗

𝛽𝑖 ,𝑗

𝑁

𝑖=1

 𝑣
𝑓 ,𝑗

𝛾𝑓 ,𝑗

𝐹

𝑓=1

 (3.6) 

kde proměnná 𝑥𝑖 ,𝑗 , 𝑖 =  1 …𝑁 , 𝑗 =  1 …𝑁  značí poptávku j-té firmy po i-tém produktu, 

 𝑣𝑓 ,𝑗  značí poptávku j-té firmy po f-tém výrobním faktoru, parametry 𝛽𝑖 ,𝑗 , 𝛾𝑓 ,𝑗  vyjadřují 

poměry, ve kterých jsou jednotlivé vstupy pouţívány k výrobě produktu 𝑦𝑗  a zároveň 

 𝛽𝑖 ,𝑗 +  𝛾𝑓,𝑗 = 1𝐹
𝑓=1

𝑁
𝑖=1 , 𝐴𝑗  značí parametr určující velikost vyrobeného produktu 𝑦𝑗 , 

kdybychom pouţili 1 jednotku kaţdého ze vstupů 𝑥𝑖 ,𝑗 , 𝑣𝑓 ,𝑗 . 

 

3.3.1 Domácnost 

Mějme agregovanou domácnost, která maximalizuje svůj uţitek U spotřebou          

N produktů. Její rozpočtové omezení je dané příjmem I při cenách 𝑝𝑖 , 𝑖 = {1, … , 𝑁}. 

Úspory značme 𝑠𝑖 , 𝑖 = {1, … , 𝑁} a nechť jsou exogenně dané a konstantní. Domácnost poté 

řeší následující maximalizační úlohu: 

 max
𝑐𝑖

𝑈 𝑐1, 𝑐2,… , 𝑐𝑁 , (3.7) 

 

za podmínky 
𝐼 ≥  𝑝𝑖 𝑐𝑖 + 𝑠𝑖 

𝑁

𝑖=1

, (3.8) 

kde U je definováno rovnicí (3.5). Přeformulujme nyní náš problém následujícím 

způsobem: 

 

max
𝑐𝑖

𝑝𝑈𝑈 −  𝑝𝑖𝑐𝑖 .

𝑁

𝑖=1

 (3.9) 
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Tento problém je ekvivalentní problému v rovnici (3.7). Zde je ale vyjádřen jako 

maximalizace zisku při produkci uţitku
51

, 𝑝𝑈  značí cenu uţitku. Pomocí Lagrangeovy 

metody získáváme poptávkovou funkci domácnosti: 

 
𝑐𝑖 = 𝛼𝑖

𝐼 −  𝑝𝑖𝑠𝑖
𝑁
𝑖=1

𝑝𝑖
. (3.10) 

 

3.3.2 Firmy 

 Firmy v našem modelu maximalizují zisk 𝜋𝑗  a jsou omezeny produkční technologií 

𝛿𝑗 : 

 

max
𝑥𝑖 ,𝑗 ,𝑣𝑓 ,𝑗

𝜋𝑗 = 𝑝𝑗 𝑦𝑗 −  𝑝𝑖𝑥𝑖 ,𝑗 −  𝑤𝑓𝑣𝑓 ,𝑗 ,

𝐹

𝑓=1

𝑁

𝑖=1

 (3.11) 

 

za podmínky 
𝑦𝑗 = 𝛿𝑗 = 𝐴𝑗  𝑥

𝑖 ,𝑗

𝛽𝑖 ,𝑗

𝑁

𝑖=1

 𝑣
𝑓 ,𝑗

𝛾𝑓 ,𝑗 ,

𝐹

𝑓=1

 (3.12) 

 

kde 𝑤𝑓 = {1, … , 𝐹} značí cenu f-tého primárního faktoru. 

Řešením rovnice (3.10) získáme pomocí Lagrangeovy metody firmami poptávané 

mnoţství 𝑥𝑖 ,𝑗
∗  a 𝑣𝑓 ,𝑗

∗ : 

 𝑥𝑖 ,𝑗
∗ = 𝛽𝑖,𝑗

𝑝𝑗𝑦𝑗

𝑝𝑖
, (3.13) 

 𝑣𝑓 ,𝑗
∗ = 𝛾𝑓 ,𝑗

𝑝𝑗𝑦𝑗

𝑤𝑓
. (3.14) 

 

3.3.3 Všeobecná rovnováha 

Nyní specifikujme, jakou podobu má všeobecná rovnováha v našem modelu. 

V prvním kroku upravíme podmínky všeobecné rovnováhy z podkapitoly 3.1 (rovnice 

(3.1)-(3.4)). V druhém kroku poté z těchto upravených rovnic pomocí substituce 

                                                           
51

 Uţitek je vyráběn spotřebou. 
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(pouţijeme rovnice (3.10), (3.13) a (3.14)) získáme rovnice určující všeobecnou rovnováhu 

v našem modelu. 

 Upravené podmínky všeobecné rovnováhy pro C-D ekonomiku mají tvar:
52

 

1) Podmínka vyčištění trhů: 

 

𝑝𝑖𝑦𝑖 = 𝑝𝑖   𝑥𝑖 ,𝑗 + 𝑐𝑖 + 𝑠𝑖

𝑁

𝑗=1

 , (3.15) 

 

𝑤𝑓𝑉𝑓 = 𝑤𝑓   𝑣𝑓 ,𝑗

𝑁

𝑗=1

 . (3.16) 

2) Podmínka nulového zisku: 

 

𝑝𝑗𝑦𝑗 =  𝑝𝑖𝑥𝑖 ,𝑗 −  𝑤𝑓𝑣𝑓 ,𝑗 .

𝐹

𝑓=1

𝑁

𝑖=1

 (3.17) 

3) Příjmová bilance: 

 

𝐼 =  𝑤𝑓𝑉𝑓 .

𝐹

𝑓=1

 (3.18) 

 V druhém kroku nyní předpokládejme, ţe nabídka primárních faktorů ze strany 

domácnosti je fixní. Poloţme ∆𝐶  rovno rozdílu mezi nabídkou a poptávkou na 

produktovém trhu a ∆𝐹 rovno rozdílu mezi nabídkou a poptávkou na trhu primárních 

faktorů. Substituujme rovnice (3.10) a (3.13) do rovnice (3.15) a rovnici (3.14) do rovnice 

(3.16). Jednoduchou úpravou získáváme N rovnic pro produktový trh a F rovnic pro trh 

výrobních faktorů: 

 

∆𝑖
𝐶=  𝛽𝑖,𝑗𝑝𝑗𝑦𝑗 + 𝛼𝑖   𝑤𝑓𝑉𝑓 −  𝑝𝑖𝑠𝑖

𝑁

𝑖=1

𝐹

𝑓=1

 + 𝑝𝑖𝑠𝑖 − 𝑝𝑖𝑦𝑖 ,

𝑁

𝑗=1

 (3.19) 

 

∆𝑓
𝐹=  𝛾𝑓,𝑗𝑝𝑗𝑦𝑗 − 𝑤𝑓𝑉𝑓 .

𝑁

𝑗=1

 (3.20) 
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 Vycházíme, z toho, ţe 𝑥 𝑖 ,𝑗 = 𝑝𝑖𝑥𝑖 ,𝑗 ;  𝑣 𝑓 ,𝑗 = 𝑤𝑓𝑣𝑓 ,𝑗 ;  𝑔 𝑖 ,𝑑 = 𝑝𝑖 𝑐𝑖 + 𝑠𝑖 ;  𝑦 𝑖 = 𝑝𝑖𝑦𝑖 ;  𝑉 𝑓 = 𝑤𝑓𝑉𝑓 . 
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 Dále nechť ∆𝜋  značí rozdíl mezi náklady na výrobu jednotky produktu a její 

konečnou cenou. Substituujme rovnice (3.13) a (3.14) do rovnice (3.12) a získáme            

N rovnic pro výpočet tohoto rozdílu: 

 

∆𝑗
𝜋= 𝑝𝑗 −

1

𝐴𝑗
  

𝑝𝑖

𝛽𝑖 ,𝑗
 

𝛽𝑖 ,𝑗

  
𝑤𝑓

𝛾𝑓,𝑗
 

𝛾𝑓 ,𝑗

.

𝐹

𝑓=1

𝑁

𝑖=1

 (3.21) 

 Nakonec poloţme ∆𝐼 rovno rozdílu mezi příjmy a výdaji domácnosti. Vyjděme 

z rovnice (3.18): 

 

∆𝐼=  𝑤𝑓𝑉𝑓 − 𝐼

𝐹

𝑓=1

. (3.22) 

 CGE model se nachází ve stavu všeobecné rovnováhy právě tehdy, kdyţ jsou 

hodnoty ∆𝐶 , ∆𝐹 , ∆𝜋 , ∆𝐼 minimalizovány. 

 

3.3.4 Formulace modelu 

Při formulaci modelu vyjdeme z předchozí podkapitoly, konkrétně z rovnic (3.19)-

(3.22). Získáme tak soustavu 2𝑁 + 𝐹 + 1 rovnic o 2𝑁 + 𝐹 + 1 neznámých. Neznámými 

jsou: 

 Vektor výstupu 𝒚 =  𝑦1, … , 𝑦𝑁 , 

 Vektor ceny výstupů 𝒑 =  𝑝1, … , 𝑝𝑁 , 

 Vektor ceny primárních faktorů 𝒘 =  𝑤1, … , 𝑤𝐹 , 

 Výše příjmu domácnosti I. 

Řešením CGE modelu jsou takové hodnoty 𝒚, 𝒑, 𝒘, 𝐼, které vyhovují 

 𝜉 𝒛 = 𝟎, (3.23) 

kde 𝒛 =  𝒑, 𝒘, 𝒚, 𝐼 ′  a 𝜉 𝒛 =  Δ𝐶 , Δ𝐹 , Δ𝜋 ,Δ𝐼 ′ . Rovnice (3.23) vyjadřuje všeobecnou 

rovnováhu ve formátu komplementarity. Příkladem komplementárního vztahu (který je 

naprosto zásadní vlastností CGE modelů) je vztah mezi ziskem z jednotky produktu           

a mnoţstvím výstupu: 
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𝑝𝑗 <  𝑝𝑖𝑥𝑖 ,𝑗
∗ +  𝑤𝑓𝑣𝑓 ,𝑗

∗ ⇒ 𝑦𝑗 = 0

𝐹

𝑓=1

𝑁

𝑖=1

, 

(3.24) 
 

𝑝𝑗 =  𝑝𝑖𝑥𝑖 ,𝑗
∗ +  𝑤𝑓𝑣𝑓 ,𝑗

∗ ⇒ 𝑦𝑗 > 0

𝐹

𝑓=1

.

𝑁

𝑖=1

 

 Tento zápis značí, ţe pokud by firma měla prodělávat (cena produktu by byla niţší, 

neţ jsou ceny vstupů k výrobě tohoto produktu), ukončí výrobu. Pokud naopak cena 

produktu pokryje náklady na jeho výrobu, bude firma vyrábět. Stejný vztah platí i pro 

ostatní veličiny z rovnic (3.15)-(3.17) – např. mezi převisem nabídky a cenou produktu 

(převyšuje-li na trhu nabídka poptávku, bude se cena produktu limitně rovnat nule, pokud 

ovšem bude nabídka rovna poptávce, bude cena produktu kladná a nenulová). 

 Aby řešení rovnice (3.23) bylo ekonomicky smysluplné, musí ceny i výstup 

nabývat nezáporných a konečných hodnot, tzn. 𝒛 ∈  𝟎;  ∞  . Řešením modelu je tedy takový 

vektor 𝒛∗, pro který platí 𝟎 ≤ 𝒛∗a 𝜉 𝒛∗ = 𝟎. Sue Wing upozorňuje,
53

 ţe problém v rovnici 

(3.23) můţeme přeformulovat, jako hledání 

 

 𝒛 ≥ 𝟎, (3.25) 

za podmínky 𝜉 𝒛 ≥ 𝟎, 𝒛′𝜉 𝒛 = 𝟎.  

 

3.3.5 Kalibrace modelu 

Dalším krokem, po určení podmínek modelu a specifikaci rovnic, je kalibrace 

modelu. K tomu vyuţijeme data ze SAM. Důvodem, proč je nutné model kalibrovat,         

je, ţe řešení uvedené v předchozí podkapitole (rovnice (3.25)) je vysoce nelineární. 

Předpokládejme, ţe ∀𝑖, 𝑗, 𝑓: 𝜋𝑗 = 0, 𝑝𝑖𝑥𝑖 ,𝑗 = 𝑥 𝑖 ,𝑗 , 𝑤𝑓𝑣𝑓 ,𝑗 = 𝑣 𝑓 ,𝑗 ,𝑝𝑖𝑦𝑖 = 𝑦 𝑖 , 𝑝𝑖𝑐𝑖 =

𝑔 𝑖 ,𝐶 , 𝑝𝑖𝑠𝑖 = 𝑔 𝑖 ,𝑆.
54

 Poté vzhledem ke shodnosti rovnic (3.1)-(3.4) s rovnicemi (3.15)-(3.18), 

resp. dvojic rovnic (3.1) a (3.15), (3.2) a (3.16), atd., můţeme ke kalibraci modelu pouţít 

data ze SAM. 
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 Sue Wing (2004), s. 11. 
54

 V našem modelu nabývá proměnná 𝑑 =  1 …𝐷  (z podkapitoly 3.1) pouze dvou hodnot 𝑑 =  𝐶, 𝑆 , které 

značí poptávku po spotřebě, resp. poptávku po úsporách. Zároveň platí:  𝑔 𝑖 ,𝑑 = 𝐺 𝑑
𝑁
𝑖=1 . 
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 Jedním ze způsobů kalibrace je, ţe zafixujeme ceny jako jednotky: 

∀𝑖, 𝑓: 𝑝𝑖 = 𝑤𝑓 = 1. Poté platí ∀𝑖, 𝑗, 𝑓: 𝑥𝑖 ,𝑗 = 𝑥 𝑖 ,𝑗 , 𝑣𝑓 ,𝑗 = 𝑣 𝑓 ,𝑗 , 𝑦𝑗 = 𝑦 𝑗 , 𝑐𝑖 = 𝑔 𝑖 ,𝐶 , 𝑠𝑖 = 𝑔 𝑖 ,𝑆. 

Nyní z následujících rovnic můţeme vypočítat potřebné parametry modelu (pravá strana 

rovnic (proměnné s čarou) značí data ze SAM, levá strana rovnic poté parametry modelu): 

 
𝛼𝑖 =

𝑔 𝑖 ,𝐶

𝐺 𝐶
, (3.26) 

 
𝐴𝐶 =

𝐺 𝐶

 𝑔 𝑖 ,𝐶
𝛼𝑖𝑁

𝑖=1

, (3.27) 

 
𝛽𝑖 ,𝑗 =

𝑥 𝑖 ,𝑗

𝑦 𝑗
, (3.28) 

 
𝛾𝑓 ,𝑗 =

𝑣 𝑓 ,𝑗

𝑦 𝑗
, (3.29) 

 
𝐴𝑗 =

𝑦 𝑗

 𝑥 
𝑖 ,𝑗

𝛽𝑖 ,𝑗  𝑣 
𝑓 ,𝑗

𝛾𝑓 ,𝑗𝐹
𝑓=1

𝑁
𝑖=1

, (3.30) 

 𝑠𝑖 = 𝑔 𝑖 ,𝑆 , (3.31) 

 𝑉𝑓 = 𝑉 𝑓 , (3.32) 

 

𝐼 =  𝑉 𝑓 .

𝐹

𝑓=1

 (3.33) 

 Pomocí rovnic (3.26)-(3.33) vypočteme parametry modelu a následně pak lze 

vyřešit úlohu (3.25). Z tohoto důvodu je v názvu CGE modelů slovo computable.             

Ze způsobu, jakým jsme vypočetli parametry modelu, vyplývá, ţe musíme předpokládat, 

ţe byla ekonomika, kterou modelujeme, v daném časovém období, pro které máme data 

(nejčastěji v daném roce), v rovnováze (SAM představuje počáteční rovnováhu modelu). 

 

3.3.6 Řešení CGE modelu 

V této podkapitole pouze načrtneme způsob řešení CGE modelu. Pomocí kalibrace 

získáme z rovnice (3.25) soustavu rovnic, kterou lze řešit vyuţitím matematického 

softwaru. Zjednodušeně řečeno, daný program opakovaně hledá: 

 𝒛 ≥ 𝟎, (3.34) 

za podmínky 𝒒 + 𝑴𝒛 ≥ 0, 𝒛′ 𝒒 + 𝑴𝒛 = 𝟎,  
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kde 𝜉 je lineárně aproximována v okolí 𝒛 𝑘 , které značí stavový vektor v 𝑘-tém 

opakování, 𝒒 𝒛 𝑘  = ∇𝜉 𝒛 𝑘  𝒛 𝑘 − 𝜉 𝒛 𝑘  , 𝑴 𝒛𝑘 = ∇𝜉 𝒛 𝑘  . Poté nám program 

vygeneruje posloupnost vektorů 𝒛: 

 𝒛 𝑘+1 = 𝜆𝑘𝒛𝑘
∗ +  1 − 𝜆𝑘 𝒛(𝑘−1)

∗ , (3.35) 

kde parametr 𝜆𝑘  značí velikost změny 𝒛 v kaţdém opakování a 𝒛𝑘
∗  značí hodnotu 𝒛, která 

řeší rovnici (3.34) v opakování 𝑘. Konvergenční kritérium pro algoritmus sestávající 

z rovnic (3.34) a (3.35) je  𝜉 𝒛∗  < 𝜑, kde parametr 𝜑 (určený autorem modelu) značí 

maximální úroveň zisku firmy, příjmu či převisu poptávky (popř. nabídky), při kterém 

ještě povaţujeme algoritmus za rovnováţný.
55

 

 

3.4 Aplikace modelu 

 

 Nyní bude naším úkolem rozšířit představený model a ukázat, jak lze s jeho pomocí 

analyzovat dopad uhlíkové daně na ekonomiku USA.
56

 Nejprve vysvětlíme, jak pracovat 

s daněmi v rámci CGE modelu. Obvyklým způsobem je modelovat dopad ad-valorem daní 

– daň 𝜏 zvyšuje cenu produktu 𝑝 na  1 + 𝜏 𝑝.
57

 V zásadě lze v rámci CGE modelu uvalit  

4 druhy ad-valorem daní: 

1) Zdanění produktu kaţdého jednotlivého odvětví (𝜏𝑗
𝑌), 

2) Zdanění spotřeby jednotlivých produktů (𝜏𝑖
𝐶), 

3) Zdanění meziproduktů (𝜏𝑖 ,𝑗
𝑋 ), 

4) Zdanění výrobních faktorů (𝜏𝑓 ,𝑗
𝑉 ). 

 

 

 

 

                                                           
55

 Sue Wing (2004), s. 12; Sue Wing (2007), s. 23-24. 
56

 Sue Wing (2004), s. 19-24. 
57

 Pokud chceme modelovat vliv subvencí, poloţíme 𝜏 < 0 a postupujeme stejným způsobem. 
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SAM ekonomiky s daní 𝜏𝑗
𝑌 ,  𝜏𝑗

𝑌 = 𝑻 𝑌𝑁
𝑗=1  má následující formát: 

Diagram 3.3: SAM s daněmi 

 

Zdroj: Sue Wing (2004), s. 30, překlad P.K. 

 

3.4.1 Formulace modelu 

V našem modelu budeme uvaţovat pouze existenci zdanění produktu jednotlivých 

odvětví 𝜏𝑗
𝑌, tzn. 𝜏𝑖

𝐶 = 𝜏𝑖 ,𝑗
𝑋 = 𝜏𝑓 ,𝑗

𝑉 = 0. Stejně jako v minulých podkapitolách, bude 

v modelu jedna agregovaná domácnost, která nyní bude poptávat zboţí za účelem 

spotřeby, investice a čistého exportu (investice a čistý export jsou zafixovány). 

Nabídkovou stranu modelu tvoří osm agregovaných odvětví: těţba uhlí; těţba ropy            

a zemního plynu; distribuce zemního plynu; zpracování ropy; elektrická energie; 

energeticky náročná výroba; doprava; ostatní výroba a sluţby. Tento postup je u CGE 

modelů standardní – dezagregace těch sektorů, které nás zajímají (zde sektory, které 

produkují nadprůměrné mnoţství emisí GHG) a agregace všech ostatních, pro analýzu 

daného problému méně relevantních odvětví.  

Data modelu jsou získána ze SAM, jejíţ struktura je zobrazena v Diagramu 3.3, 

konkrétní SAM s daty pro tento model je v Příloze 2. Nejprve vypočteme průměrnou 

daňovou sazbu, se kterou pak budeme v modelu počítat:  
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𝜏 𝑗
𝑌 =

𝑡 𝑗
𝑌

𝑦 𝑗
, (3.36) 

kde 𝑦 𝑗  značí hodnotu produktu kaţdého odvětví a 𝑡 𝑗
𝑌 její daňovou sloţku. Vyjádřeme ještě 

poptávkové funkce domácnosti (𝑐𝑖) a jednotlivých sektorů (𝑥𝑖 ,𝑗 , 𝑣𝑓 ,𝑗 ) a příjmovou bilanci 

domácnosti: 

 
𝑐𝑖 = 𝛼𝑖

𝐼 −   1 + 𝜏𝑖
𝑌 𝑝𝑖𝑠𝑖

𝑁
𝑖=1

 1 + 𝜏𝑖
𝑌 𝑝𝑖

, (3.37) 

 𝑥𝑖 ,𝑗 = 𝛽𝑖,𝑗

𝑝𝑗𝑦𝑗

 1 + 𝜏𝑖
𝑌 𝑝𝑖

, (3.38) 

 𝑣𝑓 ,𝑗 = 𝛾𝑓 ,𝑗

𝑝𝑗𝑦𝑗

𝑤𝑓
, (3.39) 

 

𝐼 =  𝑤𝑓𝑉𝑓 +  𝜏𝑗
𝑌𝑝𝑗𝑦𝑗

𝑁

𝑗=1

𝐹

𝑓=1

. (3.40) 

 Zde je důleţité upozornit, ţe jelikoţ v modelu neexistuje vládní sektor,                   

je příjemcem daní domácnost. Tyto rovnice nyní substituujeme do rovnic vyjadřující 

podmínky všeobecné rovnováhy ((3.37), (3.38) do (3.15); (3.39) do (3.16); (3.38), (3.39) 

do (3.12); (3.40) přeformulujeme). Tím získáme soustavu rovnic určující všeobecnou 

rovnováhu modelu: 

 

∆𝑖
𝐶=  𝛽𝑖 ,𝑗

𝑝𝑗𝑦𝑗

1 + 𝜏𝑖
𝑌 + 𝛼𝑖

 𝑤𝑓𝑉𝑓 +  𝜏𝑗
𝑌𝑝𝑗𝑦𝑗 −   1 + 𝜏𝑖

𝑌 𝑝𝑖𝑠𝑖
𝑁
𝑖=1

𝑁
𝑗=1

𝐹
𝑓=1

1 + 𝜏𝑖
𝑌

𝑁

𝑗=1

+ 𝑝𝑖𝑠𝑖 − 𝑝𝑖𝑦𝑖 , 

(3.41) 

 

∆𝑓
𝐹=  𝛾𝑓,𝑗𝑝𝑗𝑦𝑗 − 𝑤𝑓𝑉𝑓 ,

𝑁

𝑗=1

 (3.42) 

 

∆𝑗
𝜋= 𝑝𝑗 −

1

𝐴𝑗
  

 1 + 𝜏𝑖
𝑌 𝑝𝑖

𝛽𝑖 ,𝑗
 

𝛽𝑖 ,𝑗

  
𝑤𝑓

𝛾𝑓,𝑗
 

𝛾𝑓 ,𝑗

,

𝐹

𝑓=1

𝑁

𝑖=1

 (3.43) 

 

∆𝐼=  𝑤𝑓𝑉𝑓 +  𝜏𝑗
𝑌𝑝𝑗𝑦𝑗

𝑁

𝑗=1

− 𝐼

𝐹

𝑓=1

. (3.44) 

 V dalším kroku model kalibrujeme. Pouţijeme rovnice (3.26), (3.27), (3.29), (3.31), 

(3.32), rovnice (3.28), (3.30), (3.33) upravíme na rovnice: 
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𝛽𝑖 ,𝑗 =

 1 + 𝜏𝑖
𝑌 𝑥 𝑖 ,𝑗

𝑦 𝑗
, (3.45) 

 
𝐴𝑗 =

𝑦 𝑗

   1 + 𝜏𝑖
𝑌 𝑥 𝑖 ,𝑗  

𝛽𝑖,𝑗  𝑣 
𝑓 ,𝑗

𝛾𝑓 ,𝑗𝐹
𝑓=1

𝑁
𝑖=1

 (3.46) 

 

𝐼 =  𝑉 𝑓 +  𝑡 𝑗
𝑌

𝑁

𝑗=1

.

𝐹

𝑓=1

 (3.47) 

 Vypočítáním parametrů a pouţitím rovnic (3.41)-(3.44) jsme schopni model pro 

zadaná data pomocí rovnice (3.25) vyřešit. Nyní budeme zkoumat, jak se změní rovnováha 

modelu, pokud uvalíme dodatečnou daň na vyprodukované mnoţství emisí GHG, 

konkrétně CO2. V modelované ekonomice existuje 𝐸  𝐸 ⊆ 𝐽  odvětví, která spalováním 

fosilních paliv produkují emise CO2. Pokud celkové mnoţství vypuštěných emisí v USA 

v roce 2000 bude Ψ, poté 𝜓𝑒 ,  𝜓𝑒 = Ψ𝐸
𝑒=1  značí, jakou měrou se na produkci emisí 

podílejí jednotlivá odvětví. Zaveďme nyní uhlíkovou daň 𝜏𝐶𝑂2𝜓𝑒 , kterou uvalíme na         

𝐸 odvětví (velikost daně je určena podílem na celkovém mnoţství vypuštěných emisí). 

Tato daň má opět formu ad-valorem a bude přičtena ke stávající dani 𝜏𝑗
𝑌, tzn. cena 

produktu kaţdého odvětví bude rovna  1 + 𝜏𝑗
𝑌 + 𝜏𝐶𝑂2𝜓𝑗  𝑝𝑗 , ∀𝑒 = 𝑗: 𝜓𝑗 = 𝜓𝑒 , ∀𝑒 ≠

𝑗: 𝜓𝑗 = 0. Ian Sue Wing provedl 4 simulace, při kterých zkoumal, jaký vliv na ekonomiku 

budou mít různé sazby daně 𝜏𝐶𝑂2  – $50, $100, $150, $200 za 1 tunu vyprodukovaných 

emisí CO2. 

 

3.4.2 Výsledky a slabiny modelu 

Před tím, neţ představíme hlavní závěry modelu (kompletní výsledky najde čtenář 

v Přílohách 3 a 4), uveďme nejprve jeho moţné slabiny. První slabinou je skutečnost, ţe 

výše investic a čistého exportu je v modelu zafixována, tzn. domácnost nemůţe pruţně 

reagovat na zavedení uhlíkové daně. Další moţnou slabinou modelu je plná zaměstnanost 

– v důsledku zavedení nové daně klesnou mzdy, ale nevznikne ţádná nezaměstnanost        

(v praxi by mzdy pravděpodobně poklesly minimálně, na druhé straně by nejspíše vzrostla 

nezaměstnanost). Velkou slabinou je také pouţití C-D funkcí. V CGE modelech jsou 

většinou pouţívány CES funkce, které lépe popisují realitu. Tento problém zmíníme         

ve 4. kapitole. V této kapitole jsme chtěli pouze ukázat, jak CGE modely fungují                
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a k tomuto účelu je pouţití C-D funkcí ideální i za cenu získání méně kvalitních výsledků 

modelu. 

Představme nyní stručně výsledky modelu. Tabulka znázorněná v Příloze 3 

ukazuje, jak se změní ceny a spotřeba produktů jednotlivých odvětví; poptávky 

jednotlivých sektorů po uhlí, ropě, zemním plynu a elektřině a jak se úroveň aktivity 

jednotlivých odvětví. Pokud zavedeme uhlíkovou daň, bude samozřejmě nejvíce postiţena 

těţba uhlí (bude snaha nahradit uhlí jinými palivy) – při dani ve výši $50 se zvedne cena 

uhlí o 143,5 %, při dani ve výši $200 se cena zvýší o 554,4 %. Nejméně bude ovlivněna 

cena v sektoru dopravy a energeticky náročné výroby (změny se pohybují v rozmezí       

0,4 – 1,5 %). Ceny v ostatních odvětvích ekonomiky (tzn. ve zbytku ekonomiky) 

poklesnou v závislosti na výši daně o 0,4 – 1,2 % (při dani $50, resp. $200). Spotřeba 

všech produktů kromě produktu zbytku ekonomiky klesne (produkt zbytku ekonomiky 

ovšem stoupne pouze o 0,2 – 0,4 %). Tento závěr není příliš překvapivý, neboť zavedení 

uhlíkové daně dopadne nejvíce na modelovaná odvětví a lidé začnou více nakupovat 

produkty, které nejsou touto daní zatíţeny (nebo kde je zdanění menší), neboť tyto 

produkty relativně zlevní. Poslední část tabulky v Příloze 3 nám potom ukazuje, ţe nastane 

zpomalení ve všech sledovaných odvětvích (největší v odvětví těţby uhlí: o 58,8 – 82,3 %; 

nejmenší ve zbytku ekonomiky: o 0,1 – 0,4 %). 

Graf 3.1: Uhlíková daň a výše emisí CO2 

 

Zdroj: Sue Wing (2004), s. 33, úprava P.K. 
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Graf 3.1 ukazuje, jaký vliv má zavedení uhlíkové daně na výši emisí CO2. Z grafu 

je vidět, ţe při zavedení daně ve výši $100 bude celkem vypuštěno o polovinu méně emisí 

v porovnání se situací, kdy by uhlíková daň nebyla zavedena, při dani $200 se pak emise 

sníţí téměř o dvě třetiny.  

V Příloze 4 nalezne čtenář, jak vysokou daň budou jednotlivé sektory platit, jaké 

náklady budou mít jednotlivé sektory na sníţení emisí CO2 a jaký vliv má zavedení 

uhlíkové daně na původní odvětvovou daň 𝜏 𝑗
𝑌. Na závěr ještě uveďme, ţe zavedení 

uhlíkové daně v USA v roce 2000 ve výši $50 by způsobilo pokles HDP o 0,2 %, daň       

ve výši $200 by způsobila pokles o 0,9 %.  
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Kapitola 4 

 

CGE modely analyzující 

environmentální problémy 

 

 V minulé kapitole bylo představeno fungování jednoduchého CGE modelu. Nyní 

ukáţeme základní upravení a rozšíření tohoto modelu, která jsou nutná k tomu, aby se 

s jeho pomocí daly analyzovat dopady environmentálně zaměřených politik.  

 

4.1 Základní upravení modelů 

 

Klimatická změna je z velké části způsobena produkcí emisí GHG. Z toho důvodu 

analyzují CGE modely většinou ekonomické dopady různých druhů omezení produkce 

těchto emisí. Bergman a Henrekson
58

 identifikují tři základní specifika takto zaměřených 

CGE modelů: 

1) V modelu musí být analyzována poptávka a nabídka zdrojů energie (uhlí, zemní 

plyn, ropa, biomasa, atd.). Klíčová je také otázka moţnosti substituce (a její 

případné elasticity) nejen mezi jednotlivými zdroji energie (např. mezi fosilními 

palivy a obnovitelnými zdroji), ale také mezi energií a výrobními faktory (prací      

a kapitálem). Je potřeba také specifikovat, jaký vliv má pouţití jednotlivých zdrojů 

energie na produkci emisí GHG. 

                                                           
58

 Bergman; Henrekson (2003), s. 8. 
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2) Vzhledem k časovému horizontu, se kterým modely pracují, je způsob modelování 

technologické změny zcela zásadní. 

3) Model by měl obsahovat environmentální modul, s jehoţ pomocí budou 

v peněţních jednotkách oceňovány neekonomické dopady environmentální politiky 

– např. zlepšení ţivotního prostředí. Takovýto modul můţe také analyzovat zpětné 

dopady zlepšení ţivotního prostředí na ekonomiku.    

První dvě specifika budou podrobněji rozpracována v následujících podkapitolách. 

Rozveďme nyní v krátkosti specifikum třetí – environmentální modul.
59

 Takovýto modul 

má většinou dvě části. Jedna převádí míru poškození ţivotního prostředí (způsobenou 

výrobci i spotřebiteli) na měřitelné jednotky (např. na výši emisí GHG). Tato část není 

předmětem studia ekonomie, nýbrţ přírodních věd. Druhá část modulu poté oceňuje toto 

poškození ţivotního prostředí v peněţních jednotkách. Toto poškození můţe být dvojího 

druhu: 

1) ovlivní přímo domácnosti, 

2) ovlivní primárně výrobce. 

V případě prvního druhu poškození je ovlivněna přímo uţitková funkce 

domácností. Takovýmto poškozením ţivotního prostředí je např. znečištění vody či 

vzduchu. Druhý způsob poškození má vliv na omezení dostupnosti konkrétních vstupů       

a tak ovlivňuje cenu určitých komodit. Příkladem je zhoršení kvality lesnických produktů 

způsobené kyselými dešti.  

 

4.2 CES funkce 

 

 Ve třetí kapitole byl prezentován model pouţívající k popisu preferencí agregované 

domácnosti a produkčních funkcí firem C-D funkce. Cílem bylo zjednodušení modelu, aby 

bylo moţno názorně vysvětlit jeho fungování. V praxi se ovšem většinou nepouţívají 

                                                           
59

 Bergman; Henrekson (2003), s. 12-13. 
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pouze C-D funkce, nýbrţ velmi časté je pouţití CES funkcí (většinou v kombinaci 

s Leontiefovou funkcí). Příkladem CES produkční funkce je:
60

 

 

𝑦𝑗 =   𝛽𝑖,𝑗𝑥𝑖 ,𝑗

 𝜎𝑗−1 𝜎𝑗 
+

𝑁

𝑖=1

 𝛾𝑓 ,𝑗𝑣𝑓 ,𝑗

 𝜎𝑗−1 𝜎𝑗 
𝐹

𝑓=1

 

𝜎𝑗  𝜎𝑗−1  

, (4.1) 

kde proměnné byly popsány ve třetí kapitole, 𝜎𝑗  značí elasticitu substituce vstupů j-tého 

průmyslového odvětví. 

 Elasticity substituce 𝜎𝑗  jsou odhadovány pomocí parametrizace.
61

 Jejich význam     

je u environmentálně orientovaných CGE modelů naprosto zásadní. Udávají elasticitu 

substituce mezi různými vstupy (energií a prací, popř. kapitálem, či mezi různými zdroji 

energie). Je-li naším záměrem modelovat např. vliv zavedení uhlíkové daně na ekonomiku, 

potřebujeme správně určit tyto elasticity, abychom mohli pomocí modelu analyzovat, jak 

se jednotliví aktéři zachovají v případě zavedení této daně – budou substituovat energii 

z obnovitelných zdrojů za energii z fosilních paliv, promítnou výši uhlíkové daně do ceny 

svých produktů či omezí výrobu? 

 

4.3 Produkční sektor a produkční funkce 

 

 Charakterizujme nyní produkční sektor, který je u CGE modelů analyzujících 

dopady ekologických daní a jiných environmentálních opatření velmi důleţitý (neboť jsou 

to výrobci – firmy, kdo produkuje velkou část emisí GHG či jinak z velké části znečišťuje 

ţivotní prostředí). Produkční sektory většiny environmentálně zaměřených CGE modelů 

jsou konstruovány podobným způsobem, jako tomu bylo u našeho modelu analyzujícího 

dopad uhlíkové daně na ekonomiku USA v podkapitole 3.4. Běţným postupem je 

dezagregace energeticky náročných (či např. emisí GHG nadmíru produkujících – záleţí na 

konkrétním modelu) odvětví do jednotlivých sektorů – těţba uhlí, doprava, výroba 

elektřiny, chemický průmysl, atd. Jak upozorňují Bergman a Henrekson
62

, často jsou ještě 

tyto sektory ještě dále členěny podle vstupů, které pouţívají k výrobě – pokud si vezmeme 

                                                           
60

 Sue Wing (2007), s. 12. 
61

 Viz 2. kapitola. 
62

 Bergman; Henrekson (2003), s. 9. 
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jako příklad sektor výroby elektřiny, tak způsob jakým je vyráběna (můţe být vyráběna 

mj. spalováním fosilních paliv či z obnovitelných zdrojů), můţe být pro problém, který 

analyzujeme, relevantní. Pokud totiţ zavedeme uhlíkovou daň, nebude nejspíš tento sektor 

reagovat pouze tím způsobem, ţe bude produkovat méně elektřiny (vzhledem k vyšším 

cenám způsobených uvalením dodatečné daně by byla po elektřině menší poptávka), ale 

bude více pouţívat k výrobě ty vstupy, které neprodukují tolik emisí CO2, popř. 

neprodukují ţádné emise – vodu, vítr, či jádro (resp. vodní, větrné a jaderné elektrárny).
63

 

Na druhé straně odvětví, která nejsou energeticky tak náročná (či např. neprodukují 

významnou část emisí GHG) jsou většinou agregována do jednoho či několika málo 

sektorů.  

  

4.3.1 Systém vložených produkčních funkcí 

Výroba je v modelu popsána systémem vloţených produkčních funkcí (zpravidla 

jsou pouţívány CES funkce, občas v kombinaci s C-D funkcí a s Leontiefovou funkcí) a ty 

určují poměry jednotlivých vstupů a moţnosti substituce mezi nimi, jak bylo popsáno 

v podkapitole 4.1. Uveďme dva příklady systémů vloţených produkčních funkcí. Schéma 

pouţité v Diagramu 4.1 popisuje model DART, schéma v Diagramu 4.2 popisuje model 

analyzující dopad ekologické daňové reformy na českou ekonomiku: 

Diagram 4.1: Schéma modelu DART 

 

Zdroj: Peterson (2003), s. 4, úprava P.K. 

 

                                                           
63

 Tyto moţnosti substituce v rámci jednotlivých energeticky náročných sektorů jsou často modelovány 

pomocí bottom-up submodelu. 
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Diagram 4.2: Schéma modelu pro českou ekonomiku 

 

Zdroj: Kiuila (2008), s. 5, úprava P.K. 

Takovéto systémy vyjadřující produkci konkrétního odvětví jsou pak definovány 

soustavou rovnic, kde kaţdá rovnice popisuje konkrétní úroveň daného systému (jaké 

funkce jsou v rovnicích pouţity je vyjádřeno u kaţdého dělení v jednotlivých diagramech).  

 

4.3.2 Produkční CES funkce 

CES funkce systému popisujícího produkci j-tého odvětví z Diagramu 4.2 mají 

následující tvar: 

 

𝑋𝑗 = 𝜍𝑗  𝛿𝑗

1
𝜎𝑗 𝑓

𝑜 ,𝑗

𝜎𝑗−1

𝜎𝑗 +  1 − 𝛿𝑗  
1
𝜎𝑗 𝑓

𝑝 ,𝑗

𝜎𝑗−1

𝜎𝑗  

𝜎𝑗

𝜎𝑗−1

, (4.2) 

kde 𝑋𝑗  značí hodnotu produktu j-tého sektoru na kaţdé jednotlivé úrovni systému (𝑋𝑗  tak 

značí hodnotu kompozitů), 𝑓𝑜 ,𝑗  a 𝑓𝑝 ,𝑗  značí vstupy pouţívané j-tým sektorem (uhlí, 

biomasu, zemní plyn, sekundární paliva, elektřinu, kapitál, práci či jednotlivé kompozity – 

v závislosti na tom, jakou úroveň systému popisujeme), 𝛿𝑗 ,  𝛿
𝑗

1

𝛿𝑗 = 1𝑁
𝑗=1  distribuční 

parametr vstupu 𝑓𝑜 ,𝑗 , 𝜎𝑗  elasticitu substituce mezi všemi dvojicemi vstupů 𝑓𝑜 ,𝑗  a 𝑓𝑝 ,𝑗  (tzn. 
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𝜎𝑗  se liší dle jednotlivých odvětví 𝑗), 𝜍𝑗  parametr vyjadřující produktivitu rozdílných 

technologií v rámci jednotlivých sektorů.  

 Obě schémata znázorněná v Diagramech 4.1 a 4.2 jsou na nejvyšší úrovni systému 

popsána Leontiefovou funkcí – tzn. poměr vstupů nutných k výrobě finálního produktu je 

konstantní. V obou případech se jedná o dva vstupy – jedním je kompozit tvořený energií, 

prací a kapitálem, druhým poté kompozit tvořený ostatními vstupy včetně produktů 

ostatních odvětví, které jsou v tomto odvětví pouţívány jako vstupy – v tomto druhém 

kompozitu obvykle předpokládáme nulovou elasticitu substituce. 

 

4.4 Zahraniční obchod 

 

 Uveďme nyní krátce důvody, proč je zahrnutí zahraničního obchodu do 

environmentálního CGE modelu velmi důleţité. Je to z toho důvodu, ţe zavedení určitých 

politik, např. různých omezení či zdanění z důvodu ochrany ţivotního prostředí, můţe 

ovlivnit ekonomiku daného státu natolik, ţe firmy z důvodu vysokých nákladů přesunou 

svoji výrobu do jiného státu či regionu, aby jejich produkty zůstaly konkurenceschopnými.  

Klaus Conrad píše: „Pokud všechny státy budou realizovat přísnější 

environmentální politiku, budou se v jednotlivých zemích lišit dopady na HDP a na 

relativní ceny. Výsledkem bude změna domácí produkce a obchodních vztahů mezi 

jednotlivými zeměmi. Tyto efekty však budou silnější při unilaterálním přijetí 

environmentální politiky, které nepříznivě ovlivní mezinárodní konkurenceschopnost dané 

země. Jelikož náklady environmentálních politik klesají s růstem zemí, ve které jsou tyto 

politiky realizovány, je důležité do modelu endogenně zahrnout zahraniční obchod, 

fiskální, obchodní a environmentální politiku.”
64

 

 Bergman a Henrekson
65

 zmiňují v souvislosti se začleněním zahraničního obchodu 

do struktury CGE modelů důleţitost přijetí Armingtonova předpokladu
66

. Tento 

předpoklad říká, ţe produkty vyráběné v rozdílných zemích nejsou perfektními substituty. 

                                                           
64

 Conrad (2002), s. 79, překlad P.K. 
65

 Bergman; Henrekson (2003), s. 13-14. 
66

 Armington (1969). 
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To má za následek, ţe velikost importu konkrétní komodity závisí na vztahu ceny této 

importované komodity a ceny stejné komodity vyráběné v tuzemsku (popř. v nějaké třetí 

zemi). Na druhé straně Armingtonova podmínka ovlivňuje i export modelované 

ekonomiky – ROW aktér se rozhoduje, jak velkou část zboţí bude importovat na základě 

relativních cen komodit.  

 

4.5 Technologická změna 

 

  Důleţitost technologické změny uţ jsme v této práci zmínili na několika místech, 

proto zde nebudeme znovu vysvětlovat její důleţitost v environmentálních CGE modelech. 

Naším úkolem však nyní bude podrobněji ukázat, jakými způsoby lze tuto změnu v rámci 

CGE modelů vyjádřit. Nejprve se budeme zabývat vyjádřením technologické změny jako 

exogenní proměnné – cílem bude objasnit fungování jiţ zmíněného a hojně pouţívaného 

AEEI koeficientu, následně poté ukáţeme moţnosti vyjádření této změny jako proměnné 

endogenní. 

 

4.5.1 AEEI koeficient 

Moţností, jak exogenně vyjádřit technologickou změnu v CGE modelu je mnoho. 

Všem je společné to, ţe tato exogenní proměnná je závislá převáţně na čase (ve 

výjimečných případech i na ceně konkrétního vstupu). Kromě AEEI koeficientu, kterému 

se vzhledem k jeho častému pouţívání v CGE modelech budeme věnovat více, existují 

následující moţnosti exogenního vyjádření technologické změny: 

 přidání nové technologie do modelu v konkrétním čase, popř. vstupu, který 

vyjadřuje technologický pokrok, 

 pouţití back-stop technologie – pokud cena vybraného vstupu dosáhne určité 

hranice, objeví se na trhu technologie neprodukující ţádné emise GHG, která 

zabrání dalšímu zvyšování ceny daného vstupu. 
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Věnujme se však nyní AEEI koeficientu. Jeho základní myšlenkou je zvýšení 

efektivního vyuţití jednotky určitého zdroje energie v čase (tzn. z jednotky paliva, např. 

ropy, získáme více jednotek energie). Tento proces zefektivnění bezesporu probíhá a AEEI 

koeficient představuje jeho vyjádření v podobě exogenní proměnné v CGE modelu. Tento 

postup však naráţí na dvě zásadní otázky. 

 První otázkou je, zda skutečně po zvýšení efektivity daného zdroje energie klesne 

poptávka po něm. Boeters
67

 upozorňuje, ţe je sice pravdou, ţe k vyrobení stejného 

mnoţství výstupu je po zefektivnění potřeba menší mnoţství daného zdroje energie, coţ by 

mohlo mít za následek sníţení poptávky po tomto zdroji. Na druhé straně ovšem jednotka 

energie je po zavedení technologické změny levnější (neboť k její výrobě potřebujeme 

méně jednotek zdroje energie) a tudíţ by tento zdroj mohl být nyní vyuţíván více neţ před 

technologickou změnou a poptávka po něm by mohla vzrůst. V CGE modelu závisí reakce 

poptávky po energetickém zdroji způsobená technologickou změnou na elasticitě 

substituce mezi jednotlivými zdroji energie, mezi zdroji energie a ostatními vstupy a na 

elasticitě poptávky. 

 AEEI koeficient je většinou doprovázen přidáním dalšího vstupu do modelu. Tento 

vstup lze vysvětlit jako náklady na zavedení technologické změny. Navíc s jeho pomocí je 

dle Boeterse
68

 utlumen vliv zpětného efektu, který způsobuje zvýšení poptávky po zdroji, 

jehoţ efektivita se zvětšila. Tím se dostáváme k druhé důleţité otázce – kam tento 

dodatečný vstup v systému vloţených produkčních funkcí přidat a jak má být tento vstup 

velký? Názor na určení velikosti ceny tohoto vstupu (dodatečného kapitálu) není 

jednoznačný a Boeters
69

 na daném místě pouze odkazuje na jednu z moţností, jak 

definovat jeho cenu: tento vstup má být tak drahý, aby byla cena výsledného produktu 

stejná před i po zavedení technologické změny. 

 Druhým problémem je, kam tento vstup (dodatečný kapitál) přidat v systému 

vloţených produkčních funkcí. Nabízejí se tři varianty: 

1) přidat ho jako dokonalý komplement na nejvyšší stupeň systému (𝜎 = 0), 

2) přidat ho skrze navýšení kapitálu do části „přidaná hodnota“,  

3) přidat ho na nejniţším stupni systému – mezi energetické vstupy. 

                                                           
67

 Boeters (2007), s. 2. 
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 Boeters (2007), s. 2. 
69

 Boeters (2007), s. 4. 
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Boeters pracuje s modelem WorldScan
70

, který má následující systém vloţených 

produkčních CES funkcí: 

Diagram 4.3: Schéma modelu WorldScan 

 

Zdroj: Boeters (2007), s. 5, úprava P.K. 

 Následující diagramy poté ukazují moţnosti včlenění dodatečného kapitálu na 

nejvyšší stupeň systému (varianta 1) a na nejniţší stupeň (varianta 3): 

Diagram 4.4: Včleněné dodatečného kapitálu – varianta 1 

 

Zdroj: Boeters (2007), s. 5, úprava P.K. 

 

 

 

. 
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 http://www.ecmodels.eu/index_files/Page542.htm.  

http://www.ecmodels.eu/index_files/Page542.htm
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Diagram 4.5: Včleněné dodatečného kapitálu – varianta 3 

 

Zdroj: Boeters (2007), s. 8, úprava P.K. 

 Výhodou první (Diagram 4.4) a druhé varianty (která není znázorněna ţádným 

schématem) je jednoduchost výsledného modelu. Nevýhodou těchto dvou variant je, ţe 

nečiní rozdíly mezi jednotlivými energetickými vstupy. Druhá varianta navíc způsobuje 

pokles efektivity kapitálu, neboť z jednotky kapitálu nyní vzniká menší produkt. Boeters
71

 

upřednostňuje pouţití třetí varianty (Diagram 4.5), která umoţňuje přidat dodatečný kapitál 

k jednotlivým zdrojům energie, neboť je nejblíţe realitě. 

 

4.5.2 Technologická změna jako endogenní proměnná 

Ačkoliv je technologická změna v CGE modelech převáţné vyjádřena jako 

exogenní proměnná, zmiňme alespoň základní moţnosti jejího endogenního vyjádření, 

neboť existují CGE modely, ve kterých je endogenně modelovaná. Takto vyjádřená 

technologická změna lépe popisuje realitu, neboť pokrok není pouze funkcí času. 

Gillingham, Newell a Pizer
72

 identifikují tři základní moţnosti jejího endogenního 

vyjádření dle příčiny, která ji způsobuje: 

1) cena, 

2) R&D, 

3) učební proces. 

                                                           
71

 Boeters (2007), s. 7. 
72

 Gillingham; Newell; Pizer (2008), s. 2738. 
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První moţnost modelování technologické změny je zapříčiněna změnami cen 

energií. Pokud jejich ceny rostou, je stále více investováno do nových technologií, coţ má 

za následek efektivnější vyuţití energetických zdrojů. V druhé moţnosti, která je 

pouţívána nejhojněji, je velikost technologické změny závislá na výši investicí do R&D. 

Nicméně tento způsob vyjádření technologické změny velmi závisí na konstrukci 

konkrétního modelu (u CGE modelů, kde jsou jednotlivé sektory dezagregovány se počítá i 

s tím, ţe investice do R&D v jednom sektoru ovlivní i jiné sektory, neboť ty budou moci 

určitou část dosaţených informací pouţít pro svoje R&D a tím sníţit své náklady). Třetí 

moţnost, označována anglickým termínem learning-by-doing, označuje pokles nákladů na 

výrobu jako funkce pouţívání určité technologie. Problémem tohoto přístupu můţe být 

částečné konzervování současných technologií. 
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Kapitola 5 

 

Praktické využití CGE modelů 

v environmentální oblasti 

 

 V této závěrečné kapitole ukáţeme vyuţití CGE modelů v praxi. Zaměříme se 

výhradně na ty modely, které se zabývají environmentální oblastí. Uţití CGE modelů 

v jiných oblastech bylo v krátkosti nastíněno ve druhé kapitole. Osnovou nám bude 

rozdělení CGE modelů z druhé kapitoly dle velikosti oblasti, kterou modelují (globální      

a regionální modely a modely jedné země). U kaţdé skupiny modelů ukáţeme problémy, 

jaké byly pomocí těchto modelů analyzovány.  

Tato kapitola nemá za cíl zevrubně popsat pouţívání CGE modelů v praxi. Jejím 

cílem je spíše navázat na výklad předcházejících teoretičtějších kapitol a na arbitrárně 

zvolených příkladech ukázat, jaké konkrétní problémy mohou být pomocí CGE modelů 

analyzovány a jak případně konstrukce modelu můţe ovlivnit jeho výsledky. 

 Vyjdeme převáţně z článku Klause Conrada
73

 a z článku Larse Bergmana               

a Magnuse Henreksona
74

, které doplníme analýzami vyuţívajícími CGE modely. 

  

 

 

                                                           
73

 Conrad (2002). 
74

 Bergman; Henrekson (2003). 
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5.1 Globální modely 

 

 Globální CGE modely byly v minulosti nejčastěji uţívány k analýze dopadů 

Kjótského protokolu
75

. Společnou vlastností globálních CGE modelů je dle Bergmana       

a Henreksona
76

 to, ţe růst HDP v těchto modelech je určen úsporami, technologickou 

změnou a růstem pracovní síly v rámci jednotlivých regionů, do kterých je daný model 

rozdělen. Růst těchto veličin poté z velké části determinuje růst emisí GHG.  

Analyzujeme-li tedy např. dopady Kjótského protokolu na ekonomiku jednotlivých 

signatářských zemí (tzn. sníţení emisí GHG o 5,2 % vzhledem k roku 1990), je velmi 

důleţité, jak velký růst HDP u těchto zemí předpokládáme (od velikosti růstu HDP se 

odvíjí růst emisí GHG a od toho se odvíjí cena sníţení produkce emisí GHG). Dalším 

důleţitým determinantem ceny sníţení celosvětových emisí GHG je mnoţství a typ zemí, 

které Kjótský protokol ratifikují. Typem zemí je zde myšleno, jak velký má daná země 

podíl na světovém HDP. Model GLOBAL 2100
77

 kupříkladu předpokládá, ţe podíl Číny 

na světovém HDP vzroste z 1,8 % v roce 1988 na 22,1 % v roce 2100. Rychlý růst HDP 

(ve srovnání s růstem světového HDP) lze čekat také od Indie. Pokud nebude 

v ekonomikách těchto států dostatečně důrazně prosazována politika sniţování emisí GHG 

bude snaha o celosvětovou redukci emisí výrazně draţší. 

S Kjótským protokolem souvisí i tzv. problém úniku emisí – pokud začnou některé 

země sniţovat své emise GHG dříve neţ jiné země (Kjótský protokol předpokládá nejprve 

sníţení emisí v zemích zahrnutých v Annex I (OECD země)), dá se předpokládat, ţe firmy 

přesunou emise produkující výrobu do zemí, kde neexistuje buďto ţádné nebo alespoň 

mírnější omezení produkce emisí a tak jsou významně omezeny jednostranné snahy níţení 

emisí. CGE modely analyzují, jak významný tento problém je (jeho existence není třeba 

dokazovat, ta je zřejmá).  

Bergman a Henrekson
78

 v této souvislosti upozorňují na práce Pezzeyho
79

, 

Rutherforda
80

 a McKibbina a Wilcoxena
81

. Peezey dospěl k závěru, ţe pokud by země EU 
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 http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php.  
76

 Bergman; Henrekson (2003), s. 15. 
77

 Manne; Richels (1992). 
78

 Bergman; Henrekson (2003), s. 16. 
79

 Pezzey (1992). 
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a OECD sníţily produkci emisí GHG o 20 %, byla by velikost úniku emisí plných 70 %, 

tzn. vypustily-li by zainteresované země o 1 tunu emisí méně, projevilo by se to 

celosvětovým sníţením emisí pouze o 0,3 tuny. Rutherford dokonce ukazuje, ţe pokud by 

země OECD zvýšily cíl sníţení emisí GHG z 4 % na 5 %, neměla by tato změna vůbec 

ţádný dopad na celosvětovou produkci emisí. Na druhé straně McKibbin a Wilcoxen 

analyzují omezení produkce emisí pouze v zemích Annex I a docházejí k závěru, ţe 

velikost úniku emisí by byla pouhých 6 %. Důvodem těchto velkých rozdílů je dle 

Bergmana a Henreksona rozdílná modelace zahraničního obchodu. Zatímco McKibbin      

a Wilcoxen pouţívali model, který měl v sobě obsaţen Armingtonův předpoklad
82

, Peezey 

a Rutherford předpokládali, ţe komodity s rozdílnými zeměmi původu byly dokonalými 

substituty. 

 

5.2 Regionální modely 

 

  Regionální CGE modely zpravidla analyzují situaci konkrétního regionu čítajícího 

několik států – jakým je např. prostor EU. Často jsou pak jednotlivé státy popsány pomocí 

sub-modelů. Regionální CGE modely, stejně jako globální modely, analyzují dopady 

různých unilaterálních či multilaterálních politik, popř. environmentální regionální 

problémy jakými jsou kyselé deště či změna mořské hladiny. Příkladem analyzované 

politiky můţe být dopad zavedení obchodovatelných emisních povolenek na úrovni EU. 

Jejich dopad, ve srovnání s povolenkami, které by byly zavedeny na úrovni jednotlivých 

států, analyzovali např. Klaus Conrad a Tobias Schmidt
83

. 

 V regionálních modelech a modelech jednotlivých států (které probereme 

v podkapitole 5.3) se vyskytuje, na rozdíl od modelů globálních, ROW aktér, jehoţ 

formulace můţe být, zejména v regionálních modelech, značně komplikovaná. V modelech 

jednotlivých států většinou předpokládáme, ţe daná ekonomika je natolik malá, ţe nemůţe 

ovlivnit světové ceny (světové ceny jsou dány a export ani import dané země je neovlivní). 

                                                                                                                                                                                
80

 Rutherford (1992). 
81

 McKibbin; Wilcoxen (1995). 
82

 Viz podkapitola 4.3. 
83

 Conrad; Schmidt (1998). 
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Tento předpoklad ovšem nemůţeme přijmout u regionálních modelů, neboť EU či NAFTA 

jsou natolik ekonomicky silnými celky, ţe mají jistě vliv na světové ceny. Určit správně 

v modelu, jak ROW zareaguje na změnu chování takto velkého regionu je problematické. 

 

5.2.1 Aplikace GEM-E3 modelu 

 Ukaţme si příklad vyuţití regionálního modelu – GEM-E3 modelu
84

. Tento model 

byl vyvinut k analýze vztahů mezi ekonomikou, energetikou a ţivotním prostředím v EU 

(jeho základní verze obsahuje státy původní EU-15 vyjma Lucemburska a ROW). Tento 

model však byl mnohokrát rozšiřován a upravován a existuje i jeho globální verze
85

. My se 

zaměříme na studii I. Mayeresové a D. Van Regemorterové
86

, ve které je zkoumán vliv 

environmentálně zaměřených politik (konkrétně politik proti znečišťování ovzduší) na 

lidské zdraví a jeho zpětná vazba na ekonomiku.  

 Mayeresová a Regemorterová postupovaly následovně. Vyšly ze základního 

modelu GEM-E3, který upravily, aby bylo moţné zkoumat zpětnou vazbu kvality 

ţivotního prostředí – v případě této studie kvality ovzduší (a tím nepřímo lidského zdraví) 

na ekonomiku. Jejich cílem bylo zjistit, jak významně ovlivní výsledky modelu skutečnost, 

ţe je tato zpětná vazba do modelu zahrnuta (ve standardním GEM-E3 modelu je pouze   

ex-post evaluace těchto efektů). Jejich hlavním přínosem je: 

 zahrnutí mnoha způsobů, jakými znečištěné ovzduší ovlivňuje ekonomické aktéry, 

 endogenizace těchto způsobů, 

 včlenění těchto endogenně modelovaných efektů do rozsáhlého a osvědčeného 

modelu. 

V rozšířeném GEM-E3 modelu jsou uvaţovány tři moţné vlivy znečištěného 

ovzduší na zdraví člověka – vliv na výdaje na zdravotní péči, vliv na mnoţství času (více 

volného i pracovního času – zvětšení nabídky práce), vliv na produktivitu práce. Uţitková 

C-D funkce agregovaného spotřebitele v rozšířeném modelu má tvar: 

                                                           
84

 http://www.gem-e3.net.  
85

 http://www.gem-e3.net/download/GEMmodel.pdf, s. 7. 
86

 Mayeres; Regemorter (2008). 
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𝑈 = 𝛼1 ln 𝐶 − 𝐶  + 𝛼2 ln 𝑙 − 𝑙   + 𝛼3 ln 𝐻 − 𝐻  −  𝛼𝐻,𝑚𝐴𝑚

𝑀

𝑚=1

, (5.1) 

kde 𝐶 , 𝑙  , 𝐻  značí minimální míru spotřeby, volného času a zdraví nutných k přeţití (𝐶, 𝑙, 𝐻 

značí skutečnou míru spotřeby, volného času a zdraví), 𝛼𝑛 , 𝑛 =  1,2,3  jsou parametry. 

𝛼𝐻,𝑚 , 𝑚 =  1, … , 𝑀  značí mezní uţitek z poklesu koncentrace m-té znečišťující látky, 𝐴𝑚  

je změna v koncentraci m-té znečišťující látky.  

 Produkce je rozdělena na 18 sektorů, 𝑋𝐷,𝑗 , 𝑗 =  1, … ,18  značí produkt j-tého 

sektoru. K popisu produkce je pouţit systém vloţených CES funkcí. V modelu jsou 

pouţity jako vstupy kapitál, práce, elektřina, paliva a materiály. Kaţdé odvětví pak řeší 

následující minimalizační úlohu (Mayeresová a Regemorterová pouţívají pro názornost jen 

kapitál 𝐾𝑗  a práci 𝐿𝑗 ): 

 min 𝑟𝐾𝑗 + 𝑤𝑔𝐿𝑗  , (5.2) 

za podmínky 𝑋𝐷,𝑗 =  𝑑
𝐾,𝑗

1
𝜎𝑗 𝐾

𝑗

𝜎𝑗−1

𝜎𝑗 + 𝑑
𝐿,𝑗

1
𝜎𝑗  𝐿𝑗  1 − 𝛾 𝐴1, … , 𝐴𝑀   

𝜎𝑗−1

𝜎𝑗  

𝜎𝑗

𝜎𝑗−1

, 

 

kde 𝜎𝑗  značí elasticitu substituce, 𝑑𝐾,𝑗 , 𝑑𝐿,𝑗  poměry, v jakých jsou pouţity práce a kapitál, 

𝛾87 procento, kolik pracovních dní je ztraceno kvůli znečištění ovzduší. Mayeresová          

a Regemorterová tedy ve svém modelu zohledňují, ţe díky znečištění ovzduší pracují lidé 

méně. Náklady ovšem nesou společně zaměstnanci a zaměstnavatelé. Zaměstnanci skrze 

menší mzdu, zaměstnavatelé skrze menší produktivitu práce.
88

 

 Mayeresová a Regemorterová pouţily svůj rozšířený GEM-E3 model k určení výše 

uhlíkových daní (daně jsou zavedeny jednotlivě v kaţdé zemi) nutných k dosaţení cílů 

Kjótského protokolu. Následně vyhodnotily jejich dopad na ekonomiky jednotlivých států. 

Výsledky rozšířeného modelu poté porovnaly s výsledky základního GEM-E3 modelu. 

Autorky došly k závěru, ţe se výsledky jednotlivých modelů příliš neliší: „Pokud jde         

o globální efekt, je vliv explicitního modelování zpětné vazby malý ve srovnání s výsledky 

standardního GEM-E3 modelu, kde jsou zdravotní přínosy oceňovány ex-post.”
89

 Na druhé 

                                                           
87

 𝛾 je neklesající funkcí ve znečištění ovzduší: ∀𝑚: 
𝜕𝛾

𝜕𝐴𝑚
≥ 0. 

88
 K vyrobení jedné jednotky produkce je zapotřebí více zaměstnanců, neboť určité procento zaměstnanců je 

vţdy vzhledem k znečištěnému ovzduší nemocných. 
89

 Mayeres; Regemorter (2008), s. 149, překlad P.K. 



 

57 
 

straně zdůrazňují, ţe zahrnutí zpětné vazby zaručí přesnější vyhodnocení problému. 

Zároveň zjistily, ţe v obou verzích modelu dojde na úrovni EU ke vzrůstu blahobytu 

(včetně environmentálních přínosů). 

Tabulka 5.1 – Makroekonomické dopady zavedení vnitrostátních uhlíkových daní 

 Model bez zpětné vazby Model se zpětnou vazbou 

HDP Nezaměstnanost Spotřeba HDP Nezaměstnanost Spotřeba 

(% oproti business-as-usual scénáři v roce 2010) 

Belgie -0,05 0,25 0,55 -0,05 0,26 0,58 
Dánsko -0,26 0,17 0,69 -0,26 0,16 0,72 
Finsko -0,09 -0,12 0,43 -0,09 -0,13 0,45 
Francie 0,07 0,28 0,27 0,06 0,26 0,29 
Irsko -0,15 0,45 1,13 -0,15 0,43 1,14 
Itálie -0,55 2,15 -0,99 -0,55 2,15 -0,97 
Německo -0,10 -0,03 0,37 -0,09 -0,02 0,41 
Nizozemí -0,08 0,30 0,06 -0,08 0,29 0,11 
Portugalsko 0,04 0,19 0,67 0,03 0,20 0,70 
Rakousko -0,44 0,84 0,08 -0,45 0,85 0,09 
Řecko -0,04 0,15 0,44 -0,04 0,16 0,46 
Španělsko -0,15 0,77 0,66 -0,16 0,75 0,69 
Švédsko -0,04 -0,09 0,45 -0,04 -0,09 0,47 
Velká 
Británie 

-0,15 -0,24 0,67 -0,16 -0,24 0,72 

EU -0,14 0,40 0,25 -0,14 0,40 0,28 
Zdroj: Mayeres; Regemorter (2008), s. 148, úprava P.K. 

 

5.3 Modely jedné země 

 

 Stejně jako u regionálních a globálních CGE modelů, i u modelů jednoho státu 

převládají ECGE modely, NRMCGE modelů je výrazná menšina. Nejčastěji 

analyzovaným tématem jsou opět emise GHG a kyselé deště. Dalšími moţnými tématy 

analýzy jsou problém dvojí dividendy či tzv. společná realizace sníţení emisí GHG.  

Společná realizace sníţení emisí je projekt, kde vyspělá země platí částečně redukci 

emisí GHG v rozvojové zemi. Pro vyspělou zemi je tento postup výrazně levnější neţ 

realizovat plné sníţení emisí, ke kterému se země na základě mezinárodních smluv 

zavázala, pouze na domácí úrovni – tento postup umoţní např. uvalit niţší uhlíkovou daň 
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v dané vyspělé zemi. Rozvojová země na základě této spolupráce většinou navíc získá 

prostřednictvím přímých investic přístup k moderním technologiím.
90

 Böhringer, Conrad   

a Löschel
91

 ve své studii doporučují společnou realizaci sníţení emisí GHG Německu a 

Indii a ukazují, ţe tímto způsobem je moţné sníţit nezaměstnanost a zvýšit blahobyt obou 

zúčastněných zemí. 

Bergman a Henrekson
92

 dělí modely jedné země do tří skupin: 

1) modely, které jsou určeny k analýze teoretických problémů (dvojí dividenda), 

2) modely, pomocí kterých jsou testovány nové přístupy a způsoby modelování, 

3) modely, které mají za cíl vyhodnocovat dopady různých ekonomických                   

a environmentálních politik. 

 

5.3.1 Dvojí dividenda 

Teorie dvojí dividendy je dnes hojně diskutovaným tématem. Klaus Conrad ji 

definuje následovně: „Hlavní otázkou debaty ohledně dvojí dividendy je, zda internalizace 

environmentálních externalit může být přínosná i pro jiné oblasti politiky, jelikož příjmy 

z ekologických daní mohou být použity ke snížení nejvíce distorzních daní.”
93

 První 

dividendou je míněno zlepšení ţivotního prostředí, které je způsobeno substitucí jiných 

vstupů za ty zdroje energie, které nadměrně znečišťují ţivotní prostředí (ty jsou zatíţeny 

dodatečnou ekologickou daní). Druhou dividendou je poté míněno zlepšení efektivnosti, 

způsobené sníţením ostatních, tzn. ne-ekologických daní (sníţení těchto daní je 

kompenzováno právě zvýšením, popř. zavedením ekologické daně). Bude-li sníţena např. 

daň z příjmu, zlevní se práce a následkem toho lze očekávat sníţení nezaměstnanosti.
94

  

 Francisco André, Alejandro Cardenete a Esther Velázquetová
95

 analyzovali efekty 

ekologické daňové reformy na ekonomiku španělské Andalusie a zkoumali případnou 

existenci dvojí dividendy pomocí CGE modelu. Provedli celkem 4 simulace, kdy daň byla 

                                                           
90

 Conrad (2002), s. 101. 
91

 Böhringer; Conrad; Löschel (2003). 
92

 Bergman; Henrekson (2003), s. 19. 
93

 Conrad (2002), s. 93, překlad P.K. 
94

 Studii na toto téma v rámci EU zpracovali Capros; Georgakopoulos; Zografakis; Proost; Regemorter; 

Conrad; Schmidt; Smeers (1996). 
95

 André; Cardenete; Velázquez (2005). 
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nejprve uvalena na produkci CO2, poté na SO2. Následně byla sníţena nejprve daň z příjmu 

a poté zaměstnavatelem placená daň ze mzdy přesně o částku, která byla získána ze 

zavedení ekologické daně. Deficit veřejného rozpočtu tedy zůstal nezměněn. Prezentujme 

pouze výsledky zavedení uhlíkové daně. 

Tabulka 5.2 – Makroekonomické dopady zavedení uhlíkové daně (%) 

Výše 
daně t 

(€) 

Způsob 
kompenzace 

Emise 
CO2 

Reálné 
HDP 

Reálný 
příjem 

Nezaměstnanost CPI 

0,5 
PT -0,13 0,03 0,01 -0,39 -0,20 
IT -0,36 -0,17 -0,17 0,77 0,20 

1 
PT -0,25 0,05 0,02 -1,16 -0,40 
IT -0,71 -0,43 -0,43 1,54 0,50 

1,5 
PT -0,37 0,08 0,03 -1,54 -0,60 
IT -1,06 -0,60 -0,60 1,93 0,70 

2 
PT -0,49 0,08 0,02 -2,32 -0,77 
IT -1,41 -0,86 -0,86 2,70 1,00 

2,5 
PT -0,62 0,09 0,01 -2,70 -0,95 
IT -1,75 -1,03 -1,03 3,47 1,20 

3 PT -0,74 0,10 0,01 -3,09 -1,13 
Zdroj: André; Cardenete; Velázquez (2005), s. 386, úprava P.K. 

 V Tabulce 5.2 značí t výši uhlíkové daně v € za 1 tunu CO2, PT zaměstnavatelem 

placenou daň ze mzdy, IT daň z příjmu, CPI index spotřebních cen. 

 Emise CO2 vţdy klesají s rostoucí uhlíkovou daní. Je-li uhlíková daň 

kompenzována sníţením zaměstnavatelem placené daně ze mzdy (PT), klesá jak nominální 

HDP, tak nominální příjem, nicméně vzhledem k poklesu cen (CPI) reálné HDP i reálný 

příjem vzrostly. Nezaměstnanost díky sníţeným pracovním nákladům klesla. Z toho lze 

usuzovat na potvrzení platnosti teorie dvojí dividendy – zaměstnavatelem placená daň ze 

mzdy způsobuje značné distorze na trhu, větší neţ uhlíková daň. 

 Je-li uhlíková daň kompenzována sníţením daně z příjmu (IT), zhorší se všechny 

sledované ukazatele (kromě výše emisí CO2) – reálné HDP i reálný příjem klesnou, ceny 

(CPI) i nezaměstnanost vzrostou. Z těchto výsledků můţeme vyvodit, ţe uhlíková daň 

způsobuje větší distorze neţ daň z příjmu. Hypotézu dvojí dividendy proto zde zamítáme. 

 

 



 

60 
 

Graf 5.1 – Makroekonomické dopady zavedení uhlíkové daně kompenzované PT (%) 

 

Zdroj: André; Cardenete; Velázquez (2005), s. 385, úprava P.K. 

Graf 5.2 – Makroekonomické dopady zavedení uhlíkové daně kompenzované IT (%) 

 

Zdroj: André; Cardenete; Velázquez (2005), s. 385, úprava P.K. 

 

Z uvedených grafů je navíc patrné, ţe nejcitlivější proměnnou na výši uhlíkové 

daně je v obou případech nezaměstnanost. Emise CO2 klesají více, je-li uhlíková daň 

kompenzována daní z příjmu (IT) neţ kdyţ je kompenzována daní ze mzdy (PT). Autoři 

studie tak dochází k následujícímu závěru: „Můžeme konstatovat, že kompenzujeme-li 

zavedení uhlíkové daně snížením daně z příjmu [IT, pozn. P.K.], má reforma větší pozitivní 

dopad na životní prostředí, ale větší ekonomické náklady, kdežto při kompenzaci uhlíkové 
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daně snížením zaměstnavatelem placené daně ze mzdy [PT, pozn. P.K.], má sice reforma 

menší pozitivní dopad na životní prostředí, ale nijak nesnižuje bohatství společnosti 

[nezapočítáváme-li do tohoto bohatství také stav životního prostředí, pozn. P.K.].”
96
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Závěr 

 

 Cílem této bakalářské práce bylo ukázat fungování CGE modelů a jejich vyuţití pro 

analýzu ekonomických dopadů environmentálních problémů. Nejprve jsme vysvětlili, jaké 

jsou rozdíly mezi jednotlivými typy ekonomických modelů, které se v této oblasti 

pouţívají (I-O modely, makroekonomické modely, CGE modely, IAM modely)                  

a k analýze jakého typu problému bývají vyuţívány. Poté jsme definovali CGE modely      

a ukázali jejich vyuţití a historii. Zdůraznili jsme, ţe stojí na solidních teoretických 

základech – vychází z Walrasovy teorie všeobecné trţní rovnováhy. Provedli jsme také 

výčet jejich hlavních výhod a nevýhod, kde bylo mj. ukázáno, ţe mnohdy zcela arbitrárně 

zvolené parametry modelu mohou významně ovlivnit výsledky analýzy. Ve třetí kapitole 

byl prezentován jednoduchý model s cílem detailně ukázat fungování CGE modelů             

a následně byla provedena aplikace tohoto modelu a vyhodnocení dopadů zavedení 

uhlíkové daně na ekonomiku USA. V následující kapitole jsme ukázali hlavní nutná 

rozšíření tohoto modelu, aby bylo moţno analyzovat ekonomické dopady 

environmentálních problémů. Pátá kapitola prezentovala konkrétní výsledky CGE modelů 

z poslední doby. 

 Přestoţe bylo v práci poukázáno na několik problémů a slabých míst CGE modelů, 

jsou tyto modely dnes hojně vyuţívány a patří k hlavnímu proudu aplikované ekonomie. 

Klaus Conrad píše: „CGE modely se stávají hojně používaným nástrojem pro kvantifikaci 

nákladů a výnosů environmentálních politik. CGE modely nejsou určeny k předpovídání 

hodnot ekonomických proměnných, ale spíše poskytují užitečné porozumění konkrétního 

tématu, které může pomoci politickým činitelům provádět kvalifikovanější politiku.”
97

 

 Velkými výzvami do budoucnosti v této oblasti je především modelování 

technologické změny jako endogenní proměnné, zlepšení metody parametrizace                 

                                                           
97

 Konrad (2002), s. 106, překlad P.K. 
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a kalibrace či modelování nedokonalé konkurence. Na druhé straně je třeba si uvědomit, ţe 

čím budou modely komplikovanější, tím budou také méně transparentní. 
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Příloha 1  

 

Modelová SAM 

 

 

Zdroj: Cvengroš (1991), s. 6, úprava P.K. 
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Příloha 2 

 

SAM pro USA (rok 2000, $ x 1010) 

 

 

Zdroj: Sue Wing (2004), s. 32, úprava P.K. 
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Příloha 3 

 

Výsledky modelu – dopad uhlíkové daně na ceny a 

sektorové poptávky 

 

 

Zdroj: Sue Wing (2004), s. 36, úprava P.K. 
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Příloha 4 

 

Výsledky modelu – výše uhlíkové daně, její vliv na 

odvětvovou daň 𝝉 𝒋
𝒀 a dodatečné náklady jednotlivých 

odvětví 

 

 

Zdroj: Sue Wing (2004), s. 37, úprava P.K. 
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