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Autoreferát dizertačnej práce 
 

Modely CGE sú vyuţívané v aplikovanej ekonómii pre modelovanie zmien, ktoré nastanú v 

ekonomike po zavedení modelového scenára. Ten môţe simulovať napríklad zmenu na strane 

ponuky, dopytu alebo zmenu cenovej rovnováhy. Modely so sebou prinášajú určité 

subjektivizované prvky, ktoré je potrebné prijať k rámcu všeobecnej ekonomickej teórie. 

Takýmito prvkami sú voľba tvaru funkcií a makroekonomické predpoklady, ktoré všeobecnú 

rovnováhu uzatvárajú. Rozhodnutia, ako sa potvrdilo, majú vplyv na výstupy modelovanej 

politiky.  

Modely predstavujú zloţitý systém nelineárnych rovníc. Pre spočítanie 

novovzniknutej rovnováhy je v empirických štúdiách vyuţívané prostredie, ktoré obsahuje v 

sebe moduly s metódami na riešenie takéhoto systému rovníc. Nová rovnováha sa porovnáva 

s benchmarkovou bez poznania vplyvu prijatia dodatočných predpokladov. Naším cieľom 

bolo zanalyzovať rovnováhy v modeli a skúmať vplyv voľby tvaru produkčnej funckie pri 

dvoch rôznych makroekonomických uzáveroch modelu. Analytické výsledky sme 

porovnávali s empirickými pre konkrétny typ uzavretej ekonomiky. 

V prvej kapitole je definovaný model, ktorý popisuje abstraktnú uzavretú ekonomiku. 

Keďţe model predstavuje zloţitý systém transcendentých rovnováh, v druhej kapitole sme 

zjednotili počet producentov a komodít. Zjednodušenie nám umoţnilo preskúmať analytické 

súvislosti medzi volenými elasticitami substitúcie s ohľadom na neoklasický a Keynesiánsky 

uzáver. Zistenia v tretej kapitole ukazujú, ţe voľba tvaru produkčnej funkcie pribliţujúca sa k 

limitnému Leontieffovskému tvaru má najväčší vplyv na novú rovnováţnu hodnotu 

endogénnej premennej. Tento vplyv sa smerom ku Cobb - Douglasovmu tvaru produkčnej 

funkcie zmierňuje. Navyše sme si ukázali, ţe pri Leontieffovskom limitnom prípade nie je 

moţné vţdy voliť nami určenú cenu práce ako numeraire.  

Analytické porovnanie makroekonomických uzáverov ukázalo odlišný charakter 

politík ovplyvňujúci modelové výstupy. Keynesiánsky uzáver má väčší vplyv na cenové 

rovnováhy ako neoklasický. V oboch prípadoch makroekonomických uzavretí modelu moţno 

konštatovať, ţe jednosektorový CGE model vnáša do systému rovnováh obmedzenia, ktoré 

limitujú novovzniknutú rovnováhu v prípade viacerých endogénnych premenných. Cenové 

hladiny sa avšak menia v súlade s našimi očakávaniami. 

V empirickej časti práce sme si ukázali na grafickom trojrozmernom zobrazení 

všeobecné trendy novovzniknutých rovnováh pri voľbe limitných prípadov produkčných 

funkcií. Z modelových výstupov vyplýva signifikantný vplyv na jednotlivé endogénne 

premenné. Všeobecné trendy prechodu od Leontieffa ku Cobb - Douglasovi ukázali, najväčší 

priemerný vplyv v elasticite substitúcie agregátu pridaná hodnota, čo súvisí s uvaţovaným 

modelovým scenárom. Výstupy potvrdili najväčší tlak na pokles ceny kapitálu, pričom 

všeobecný tlak na pokles cenových hladín je väčší pri Keynesiánskom uzavretí modelu. 

 Nové rovnováţne hodnoty v pomere k benchmarkovej úrovni môţu byť v rámci 

sektorov rozdielne. Kým v jednom sektore sa nová rovnováţna hladina môţe zníţiť oproti 

benchmarkovej úrovni, v druhej naopak vzrastie. Rozdielny trend ovplyvňuje okrem prijatých 

predpokladov benchmarkové rozloţenie zdrojov v ekonomike. 

Analytické aj empirické výsledky ukázali, ţe v prípade absentujúcicch odhadov 

elasticít substitúcie je moţné pre voľbu väčších hodnôt elasticity substitúcie priamo voliť 

limitný Cobb - Douglasov tvar produkčnej funkcie, nakoľko reakcia endogénnych 

premenných na zmenu elasticity substitúcie pribliţujúca sa jednotkovej elasticite substitúcie 

je marginálna.   

Model pouţitý v práci charakterizuje abstraktnú ekonomiku. Aj napriek 

zjednodušeniam modelovanej ekonomiky sme si ukázali, ţe prijaté predpoklady ohľadom 

tvaru produkčnej funkcie a makroekonomické uzávery majú významný vplyv na modelové 



výstupy. Veľkosť vplyvu potvrdzuje, ţe interpretácia rovnováţnych výsledkov, nielen s 

ohľadom na očakávania vyplývajúce z makroekonomických teórií, hrá dôleţitú rolu pri 

hodnotení politík. Rovnako dôleţité je aj uvedomovanie si prijatých predpokladov a ich 

interpretácia pri novovzniknutej rovnováhe. Tá nemusí byť vzhľadom na zloţitosť systému 

rovnováh empirických modelov triviálna. 

 

 

 
Abstract 

 

Computable general equilibrium models are tools which are used to simulate and 

evaluate the effects of economic policies. In the thesis we address model components having a 

partially subjective nature. These  are e. g.  the choice of the production functions as well as 

the choice of macroeconomic closures (neoclassical and Keynesian). We analyze their 

impacts on an example of a simplified CGE model representing a closed economy. The 

findings have been confronted with model simulation outputs. Analytical and empirical 

results confirm the importance of the choice of the components on the equilibrium values of 

the models. 

 

Key words: Computable General Equilibrium Models „CGE“, elasticity of substitution, 

macroeconomic closure 
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