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VyuÏití mikrosimulaãního modelo-
vání v hodnocení redistribuãní
funkce daní a sociálních dávek
Petra ŠTĚPÁNKOVÁ*

1. Úvodem

Podíl sociálního zabezpeãení zahrnujícího dÛchody, nemocenskou a dáv-
ky státní sociální podpory na státním rozpoãtu narostl od roku 1993 z pfii-
bliÏnû 29 % na 39 % (Statistická roãenka âR 2000, s. 168). Tento trend
provází rovnûÏ vzrÛstající podíl vefiejn˘ch v˘dajÛ na HDP, rozpoãtové de-
ficity a prohlubování státního dluhu. V dÛsledku pravidelného zvy‰ování
Ïivotního minima, na nûmÏ vût‰ina sociálních pfiíjmÛ závisí, roste nejen
prÛmûrná v˘‰e vyplácen˘ch dávek, ale i poãet osob s nárokem na dávku.
I kdyÏ se ekonomové obávají rizik plynoucích z nevyváÏenosti vefiejn˘ch
financí, sociálnûdemokratická vláda nesmûfiuje k racionalizaci sociálního
systému, naopak spí‰e k navy‰ování nákladÛ. Nûkteré vládní návrhy, jako
napfiíklad nahrazení adresn˘ch pfiídavkÛ na dûti plo‰n˘mi dávkami, ne-
jsou dostateãnû ekonomicky odÛvodnûné a mÛÏe jít spí‰e o snahu získat
voliãe.

Velikost sociálních dávek musí b˘t podmínûna schopností daÀového
systému zajistit prostfiedky k jejich financování. Efektivita tohoto systému
mûfiená podílem skuteãn˘ch a v dan˘ch podmínkách realizovateln˘ch da-
Àov˘ch pfiíjmÛ je v‰ak v ãesk˘ch pomûrech relativnû nízká (Bronchi –
Burns, 2000). Urãité zmûny jako napfiíklad roz‰ífiení daÀové základny,
zmen‰ení mnoÏství poloÏek spadajících pod sníÏenou sazbu DPH, pfiísnûj‰í
zdanûní pfiíjmu ze samostatné v˘dûleãné ãinnosti a zmûny ve zdanûní ka-
pitálov˘ch v˘nosÛ by mohly zajistit stejn˘ objem finanãních prostfiedkÛ
i pfii sníÏení celkové daÀové zátûÏe. Navrhnout reformu daÀové soustavy
zahrnující úpravy v sazbách a struktufie daní, které by minimalizovaly ne-
gativní dopady na pracovní motivace a podpofiily ekonomick˘ rÛst, zÛstává
stále velkou v˘zvou. 

Upravovat daÀov˘ systém, aniÏ bychom cokoliv mûnili v sociálních dáv-
kách, by znamenalo vzdát se synergického efektu plynoucího ze sou-
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ãasné optimalizace obou soustav – a to nejen vzhledem k jejich propojení
pfies státní finance, ale i vzhledem k jejich soubûÏnému pÛsobení na ko-
neãné rozdûlení pfiíjmÛ ve spoleãnosti. Jak˘ je smûr pfierozdûlování po na-
ãtení vlivu daní a sociálních dávek? Zmen‰uje skuteãnû daÀová a sociální
pfierozdûlovací politika trÏnû generované rozdíly? Jak se dafií zabránit po-
larizaci spoleãnosti a marginalizaci ohroÏen˘ch sociálních skupin? Ne-
probíhá pfierozdûlování zejména uvnitfi stfiední tfiídy s nejvût‰í kapacitou
ke zdanûní a nejvût‰í politickou mocí (Tullock, 1997)? Nakolik jsou pfii
dané sloÏitosti systému respektovány základní principy vertikální spra-
vedlnosti (poplatníci s vût‰í platební kapacitou mají platit více) a hori-
zontální spravedlnosti (poplatníci se stejnou platební kapacitou mají pla-
tit stejné danû)?

V hledání odpovûdí na podobné otázky mohou b˘t uÏiteãné mikrosimu-
laãní modely (MSM) daÀové a sociální politiky pouÏité na reáln˘ch da-
tech. Takové modely odhadují nejprve vliv politiky na jednotlivce a do-
mácnosti a potom odvozují z individuálních dopadÛ v˘sledn˘ makro-
ekonomick˘ efekt. MSM umoÏÀují provádût odhady i v zemích, jeÏ prodû-
lávají v˘znamné strukturální zmûny – coÏ je velmi v˘hodné v tranzitiv-
ních ekonomikách, jako je âeská republika. MSM lze popfiípadû vyuÏít ke
zkoumání pÛsobení daÀové a sociální politiky na pracovní motivace, spo-
tfiební chování a úspory a studovat, zda politika nezpÛsobuje nad bûÏné
náklady pfiíli‰ velkou umrtvenou ztrátu. Pomocí ex ante simulací navrho-
vané politické reformy se lze vyhnout nákladné metodû pokusu a omylu,
pfii níÏ se kaÏdá politika musí k posouzení sv˘ch dopadÛ uvést do praxe.
To mÛÏe pfiispût k vût‰í stabilitû systému a ke sníÏení míry podnikatel-
ského rizika (nejistoty), a tak napomoci optimální alokaci zdrojÛ. 

Cílem tohoto ãlánku je popsat blíÏe mikrosimulaãní modely daní a soci-
álních dávek jako zpÛsob efektivního zkoumání jejich redistribuãní funkce.
V textu je nejprve vûnována pozornost alternativním pfiístupÛm ke zkou-
mání pfiíjmového rozdûlení (kapitola 2) a jejich nedostatkÛm. Dále je po-
psán v˘voj mikrosimulací v zahraniãí a okruh praktick˘ch problémÛ, na
jejichÏ fie‰ení byly mikrosimulace pouÏity (kapitola 3). V následující ãásti
popisujeme samotnou techniku mikrosimulaãního modelování (kapitola 4)
a rozebíráme základní typy MSM z hlediska extrapolace podkladového sou-
boru dat do budoucnosti a z hlediska zahrnutí dopadÛ na zmûny v chování
(kapitola 5). Kapitola 6 seznamuje s v˘hodami a pfiekáÏkami mikrosimu-
lací a kapitola 7 poukazuje na pfiínos mikrosimulací k obohacení teorie pfie-
rozdûlování. 

2.  Systém daní a sociálních dávek ve vztahu k pfierozdûlování 

Zatímco sociální dávky byly zavedeny pfiedev‰ím kvÛli své pfierozdûlo-
vací funkci, v pfiípadû daní je nutné povaÏovat jejich pfierozdûlovací funkci
za sekundární. Poprvé na ni upozornil v roce 1877 A. Wagner v knize „Fi-
nanzwissenschaft“, v níÏ si v‰iml schopnosti soustavy daní oslabovat tr-
hem generované nerovnosti (Hamerníková, 1996). Ve svém pÛsobení se
danû a dávky mohou vzájemnû podporovat, ale mohou také pÛsobit proti
sobû. 

V ekonomické teorii se sice objevily integraãní koncepty daní a dávek
jako napfi. negativní daÀ nebo sociální dividenda ve formû podílu na ná-
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rodním bohatství (Veãerník, 1991), radikálnû zjednodu‰it pfierozdûlovací
systémy se v‰ak nikde nepodafiilo. Stále se tak setkáváme s opatfieními,
jejichÏ dopad je jin ,̆ neÏ se pÛvodnû zam˘‰lelo. Pechman (1984) z ame-
rick˘ch dat zjistil, Ïe sociální transfery ovlivÀují koneãné pfiíjmové roz-
dûlení mnohem více neÏ danû. Kwon (1997) dospûl na datech z Koreje a Ja-
ponska k opaãnému názoru, totiÏ Ïe pfiímé danû spolu s povinn˘m
pojistn˘m na sociální zabezpeãení ovlivÀují pfiíjmové rozdûlení mnohem
silnûji neÏ dávky. Koneãn˘ vliv pfierozdûlování závisí nejen na politice sa-
motné, ale také na prostfiedí, v nûmÏ probíhá, na vûkovém sloÏení popu-
lace, ekonomické aktivitû jejích ãlenÛ, struktufie rodiny a také na insti-
tucionálních faktorech, jako je informovanost obãanÛ, míra ‰edé ekono-
miky a korupce. 

Standardnû se dopad pfierozdûlování urãuje pozorováním zmûn v pfiíjmo-
v˘ch veliãinách domácností nebo jednotlivcÛ pfied zavedením urãitého opat-
fiení a po nûm. Tento pfiístup má své nedostatky (Redmond – Sutherland,
1995). Pokud se v daném období zvût‰uje nerovnost v poãáteãním rozdûlení
pfiíjmÛ, coÏ je prÛvodní jev transformaãního a posttransformaãního období
(Veãerník, 2001), mÛÏe b˘t tato metoda zkreslující. Takové pojetí neodli‰uje
totiÏ efekt samotné politiky od dal‰ích exogenních zmûn v socio-ekonomic-
kém prostfiedí (rÛst nezamûstnanosti, stárnutí populace, zmûny ve struk-
tufie rodiny atd.), které determinují poãáteãní rozdûlení pfiíjmÛ. 

V˘hodnûj‰í je tedy porovnávat hrub˘ a ãist˘ disponibilní pfiíjem v jed-
nom ãasovém okamÏiku. Pfiitom v‰ak musíme nerealisticky pfiedpokládat,
Ïe systém nemá Ïádn˘ zpûtn˘ vliv na primární rozdûlení pfiíjmu. Ve spo-
leãnosti existují vedle „daÀov˘ch a sociálních“ transferÛ také soukromé
transfery uvnitfi rodiny nebo mezi generacemi. Nûkteré soukromé tran-
sfery (dnes napfiíklad soukromé pfiipoji‰tûní) zprostfiedkovává finanãní
sektor, kter˘ tak slouÏí jako komplementární pfierozdûlovací mechaniz-
mus. Se zavedením daní a dávek v˘znam tûchto soukrom˘ch kanálÛ klesá,
takÏe odhad dopadu politiky zaloÏen˘ na porovnání vstupních a koneã-
n˘ch pfiíjmÛ b˘vá ve skuteãnosti nadhodnocen .̆ Nejvût‰ím nedostatkem
obou zmínûn˘ch postupÛ je ov‰em fakt, Ïe se politika musí skuteãnû rea-
lizovat, coÏ naru‰uje princip stability a vná‰í do rozhodování ekonomic-
k˘ch aktérÛ nejistotu. Náklady takové metody „pokusu a omylu“ jsou lo-
gicky vysoké. 

Ex ante anal˘zu dopadu pfierozdûlování na pfiíjmy jednotlivcÛ nebo sku-
pin s rÛzn˘mi charakteristikami mÛÏeme provést typologicky na souboru
hypotetick˘ch domácností nebo jednotlivcÛ. BohuÏel jen s velmi malou
pravdûpodobností se nám podafií vytvofiit soubor postihující celou varietu
reáln˘ch pfiípadÛ. Pro ilustraci: pokud nás zajímá deset charakteristik
a kaÏdá z nich má ãtyfii moÏné kategorie, coÏ je oproti realitû stále zjed-
nodu‰ené, existuje více neÏ jeden milion kombinací. I kdybychom se roz-
hodli vy‰etfiit v‰echny kombinace, bylo by to neefektivní pl˘tvání ãasem,
neboÈ nûkteré pfiípady se v populaci vÛbec nevyskytují. Anal˘za hypote-
tick˘ch domácností neposkytuje také informaci o celkovém dopadu na agre-
gátní veliãiny. 

Mikrosimulaãní modelování vykazuje v˘hody v˘‰e zmínûn˘ch metod
a zároveÀ se vypofiádává s jejich nedostatky. UmoÏÀuje analyzovat sociální
a daÀovou politiku pfied jejím zavedením a odhadovat dopad nûkolika rÛz-
n˘ch politik na danou populaci souãasnû, ãímÏ extrahuje její ãist˘ efekt.
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Vychází pfiitom z mikroekonomick˘ch dat, tedy jin˘mi slovy: bere v úvahu
ekonomické prostfiedí a jeho zmûny. Ani modelování není ov‰em bez pro-
blémÛ a je znaãnû nároãné na vstupní data i adekvátnost simulovan˘ch
procedur vÛãi realitû a jejímu pohybu.

3. Historie mikrosimulaãních metod a zahraniãní zku‰enosti 

S mikrosimulaãním modelováním se zaãalo v zahraniãí na konci 70. let
a na zaãátku 80. let, kdy se zaãaly ‰ífiit poãítaãové technologie schopné
zpracovávat mikrosimulaãní úlohy v rozumnû krátké dobû. V˘voji MSM
daní a sociálních dávek se vûnovaly zejména zemû, které mûly k dispozici
vhodná mikrodata a chtûly reformovat daÀov˘ nebo sociální systém. V sou-
ãasné dobû jsou mikrosimulaãní modely roz‰ífiené ve vût‰inû zemí EU
i v dal‰ích zemích OECD. MSM vyvíjejí nejãastûji vládní instituce, setká-
váme se s nimi ale i na akademick˘ch pracovi‰tích – vzhledem k politické
citlivosti pfierozdûlování jsou nezávislé instituce zárukou vût‰í objektivity.
Pro posouzení správnosti a spolehlivosti v˘sledkÛ není také na ‰kodu, kdyÏ
jsou k dispozici konkurenãní modely. Napfiíklad v Kanadû vyvinulo stati-
stické oddûlení vlády nûkolik modelÛ, které poskytuje dal‰ím institucím.
V Belgii vyvíjejí MSM v˘hradnû akademická pracovi‰tû, pfiiãemÏ jedno pra-
cuje na modelování pfiím˘ch daní a druhé na modelování daní nepfiím˘ch,
pfiiãemÏ kaÏdé pouÏívá jin˘ zdroj dat. 

V˘znamnou roli hrají MSM ve skandinávsk˘ch zemích. V Dánsku mají
v rámci ministerstva pro ekonomiku pracovi‰tû Law Model Office, které se
vûnuje anal˘ze dopadu platn˘ch legislativních opatfiení a nov˘ch návrhÛ
na obyvatelstvo. Skandinávské vládní MSM jsou jedineãné z hlediska cha-
rakteru dat, která pouÏívají. Tamní legislativa totiÏ peãlivû o‰etfiuje ochra-
nu osobních informací, coÏ umoÏÀuje vyuÏít data z centrálních registrÛ,
které zahrnují informaci o v‰ech domácnostech. Navíc prostfiednictvím
identifikaãních znakÛ lze spojit informace z rÛzn˘ch registrÛ a získat na-
jednou individuální údaje o sociálních dávkách, daních, podpofie bydlení,
nezamûstnanosti, dÛchodech, vlastnictví motorov˘ch vozidel, ale také
o spotfiebû tepla a z toho odvozen˘ch dotacích. Úplnost registru zaruãuje
lep‰í reprezentativnost dat, coÏ umoÏÀuje velmi pfiesné agregátní odhady
nákladnosti rÛzn˘ch opatfiení a jejich koneãného efektu na pfiíjmové roz-
dûlení (Souãek a kol., 1996).

Pozadu nezÛstávají ani nûkteré zemû stfiední a v˘chodní Evropy. Ma-
ìarsko vynaloÏilo od poloviny 80. let znaãné úsilí a prostfiedky na vyvinutí
modelu Tarszim (Szivós – Rudas – Tóth, 1997). Model vznikl na pÛdû sou-
kromého v˘zkumného ústavu Tárki. Poslední verze modelu se opírá o tfii
rÛzné databáze dat. Údaje o pfiíjmech a o demografick˘ch charakteristi-
kách poskytl panel domácností sesbíran˘ v Tárki, informace o spotfiebû byly
vzaty z rodinn˘ch úãtÛ, které zaji‰Èuje tamní statistick˘ úfiad, a koneãnû
informace o daních byly pfievzaty z daÀového registru. Ke spojení v‰ech
souborÛ byla pouÏita násobná dynamická imputace. Obohacená databáze
umoÏÀuje modelovat nejen pfiímé danû a sociální dávky, ale také DPH a spo-
tfiební danû.1

Mezi pracovi‰tû s nejvût‰ími zku‰enostmi patfií Microsimulation Unit,
Department of Applied Economics, University of Cambridge, které se za-
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b˘vá nejen vytváfiením poãítaãov˘ch modelÛ pro potfieby mikroekonomické
a sociální politiky, ale i jejich aplikací v ‰irokém spektru ekonomick˘ch
a sociálních problémÛ. Velká pozornost je vûnována práci s daty a odstra-
Àování jejich nedostatkÛ. Zkou‰í se, jak dosavadní modely aplikovat na
nová data, jak vybrat nejlep‰í typ modelu, jak ho testovat a ovûfiovat jeho
spolehlivost. Nejv˘znamnûj‰ím projektem zastfie‰ovan˘m touto institucí je
model zahrnující v‰ech 15 zemí EU – Euromod. Ten je pouÏiteln˘ i pro po-
suzování harmonizaãních politik, protoÏe kromû zmûn v pfiíjmové distri-
buci na národní úrovni se zab˘vá i aktuální otázkou pfierozdûlování mezi
státy. V˘znam takov˘ch anal˘z s pokraãující globalizací poroste. Pfiíklady
praktick˘ch problémÛ fie‰en˘ch prostfiednictvím Euromodu jsou uvedeny
v tabulce 1.

4.  Postup mikrosimulace

Základem mikrosimulaãního modelu (MSM) je statistick˘ program slo-
Ïen˘ z algoritmÛ, které pfiedstavují daÀovou a sociální politiku. Ten zpra-
covává soubor mikroekonomick˘ch dat tak, aby jeho v˘stupem byl od-
had dopadu dané hospodáfiské politiky (napfiíklad zv˘‰ení pfiíspûvku na
sociální poji‰tûní, zmûna ve v˘‰i Ïivotního minima, zru‰ení dvojí sazby
DPH) na jednotlivce nebo domácnost – podle toho, co je základní jednot-
kou pozorování. V tomto kroku jsme jiÏ schopni identifikovat, kdo na re-
formû ztratí a kdo získá. V dal‰ím kroku se individuální dopady seãtou
a odhaduje se celkov˘ makroekonomick˘ dopad, tj. informace o zmûnû
v agregátním disponibilním pfiíjmu domácností a pfiíjmové nerovnosti,
o mífie chudoby, ale i o nákladech a v˘nosech politiky, o zmûnách v za-
mûstnanosti, nezamûstnanosti, spotfiebû a dal‰ích v závislosti na typu
modelu. 

Jednoduch˘ statick˘ model si mÛÏeme pfiedstavit následovnû: Do modelu
vstupují tfii kategorie veliãin: parametry daÀové a sociální politiky (P), dále
prostfiedí, a to zejména charakteristiky populace (Z) jako ekonomick˘ sta-
tus, velikost rodiny, stáfií ãlenÛ, v˘‰e hrub˘ch pfiíjmÛ, a koneãnû v˘stupní
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TABULKA 1 Příklady praktických problémů řešených pomocí Euromodu

dětská chudoba v EU a přídavky na děti Sutherland (2001b)
měření chudoby a sociální transfery Atkinson (2000)

dopad minimálního důchodu na příjem chudých důchodců Atkinson a kol. (2000)
v 6 zemích EU

dopad daňové a sociální politiky na příjmy chudých domácností Berger a kol. (2001)
v zemích Beneluxu 

sociální dávky a jejich dopad na motivace: změny v čistých Immervoll a O’Donoghue (2001)
nahrazovacích poměrech

dopad testovaných dávek sociální pomoci v jižních Evropě Albuquerque a kol. (2001)

zdroj: Závěrečná zpráva Euromodu (Sutherland, 2001a)

1 Více informací o maìarském mikrosimulaãním modelu na http://www.tarki.hu/research-e/mic-
rosim/micro1.html



veliãiny (Y), které pfiedstavují sociální, ekonomické a politické cíle typu dis-
ponibilní dÛchod, daÀové pfiíjmy, sociální v˘daje, podíl chudoby atd. Mezi
veliãinami platí následující vztah :

Y = T (P, Z)

kde funkce T vyjadfiuje závislost v˘stupních veliãin na prostfiedí a politice.
Vût‰inou se provádí porovnání dvou návrhÛ politik P1 a P2; to znamená, Ïe
porovnáváme Y1=T (P1, Z0) a Y2 = T (P2, Z0), kde Z0 vyjadfiuje charakteris-
tiky populace v ãase 0, pfied zavedením opatfiení. Replikovanou mikrosi-
mulací na kaÏdou domácnost dostaneme rozdûlení f (Y1/P1, Z0) a f (Y2/P2,
Z0), z nichÏ odvodíme mezní rozdûlení:

f (Y1�P1) = �f (Y1�P1,Z0) f (Z0)dZ0 f (Y2�P2) = �f (Y2�P2,Z0) f (Z0)dZ0

eventuálnû rozdûlení podmínûné na podskupinû základních charakteris-
tik Z. Tato rozdûlení ukazují mezní dopad zmûn v systému na disponibil-
ním pfiíjem a jiné v˘stupní veliãiny. MÛÏeme relativnû pfiesnû spoãítat, jak˘
podíl populace se po zmûnû P1 na P2 pfiesune z jednoho pfiíjmového decilu
do druhého. Toto je v‰ak jenom základní jádro MSM. Vût‰ina modelÛ je
uzpÛsobena i k predikci mikroekonomického souboru do budoucnosti a do-
káÏe odhadovat dopad souãasné politiky P, pokud se exogennû zmûní cha-
rakteristiky populace na Z’0 Y’ = T (P, Z’0). K predikcím budoucích dopadÛ
v MSM se vyuÏívají rÛzné metody, podle nichÏ rozli‰ujeme MSM statické
a MSM dynamické. 

5.  Typy mikrosimulaãních modelÛ

5.1  Statické modely

Modely se opírají vût‰inou o velké soubory prÛfiezov˘ch dat (cross section
data), jako jsou v âeské republice napfiíklad v˘bûrová ‰etfiení o pfiíjmech
domácností nebo soubory rodinn˘ch úãtÛ. PrÛfiezová data znamenají, Ïe
máme k dispozici údaje jenom za ãasov˘ okamÏik t. Obvykle v‰ak potfie-
bujeme modelovat i dopady v mezidobí, kdy mikroekonomická data  k dis-
pozici nejsou. K tomuto úãelu byly vyvinuty v mikrosimulaãních modelech
speciální moduly slouÏící extrapolaci souboru do budoucnosti.

Statické modely extrapolují soubor sesbíran˘ v ãase t do ãasu t + v ná-
sledujícím zpÛsobem: Demografické charakteristiky jednotliv˘ch pfiípadÛ
(domácností) jako vûk, vzdûlání, ekonomická aktivita apod. se nemûní.
Nicménû bere se v úvahu, Ïe podíl domácností s dan˘mi vlastnostmi se
mûnit mÛÏe. Proto se soubor sesbíran˘ v ãase t upravuje pomocí stati-
stického váÏení, aby odpovídal populaci v ãase t + v. Nominální veliãiny
typu pfiíjem, dÛchod, hodnota majetku se zpravidla upravují o inflaci
a o prÛmûrn˘ rÛst daného typu pfiíjmu. K lep‰ímu vystiÏení rozdílÛ ve
zmûnách u rÛzn˘ch skupin lze aplikovat nûkolik rÛzn˘ch koeficientÛ,
napfi. odli‰n˘ rÛst mezd u mÛÏu a Ïen, pro rÛzné typy povolání, odvûtví,
typ sektoru a podobnû.

Statická extrapolace souboru z ãasu t do ãasu t + v není vhodná, pokud
populace v ãase t + v zahrnuje pfiípady s takovou kombinací charakteris-
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tik, které v pÛvodním souboru úplnû chybûjí. Statické modely jsou spoleh-
livé pro predikce v krátkém aÏ stfiedním období 1–4 let. V rámci projektu
Socioklubu (1996) byl srovnáván mikrosimulaãní model s pravdûpodob-
nostním modelem rozdûlení pfiíjmÛ. Ukázalo se, Ïe oba dva dosahovaly
velmi podobn˘ch v˘sledkÛ pro období 3–4 let. V del‰ím ãasovém horizontu
odchylky narÛstají, coÏ znamená, Ïe roste i riziko nepfiesnosti prognózy.
Logika statického modelu je znázornûna na grafu 1. 

5.2  Dynamické modely 

Dynamické modely pfiistupují ke stárnutí dat realistiãtûji, neboÈ expli-
citnû modelují v˘voj demografick˘ch údajÛ (napfi. míru porodnosti a úmrt-
nosti). V dynamick˘ch modelech lze mûnit charakteristiky ãlenÛ domác-
nosti, rodinn˘ stav, ekonomickou aktivitu a podobnû. V dynamickém
kontextu lze simulovat napfi. odchod Ïeny na matefiskou dovolenou. U sta-
tick˘ch modelÛ by se tato zmûna reflektovala prostfiednictvím vût‰í váhy
kladené na poãet Ïen na matefiské dovolené. Jin˘mi slovy: statická mikro-
simulace dovoluje sice urãité zmûny v charakteristikách domácností a je-
jich ãlenÛ, ale pravdûpodobnost tûchto zmûn je u v‰ech domácností a je-
dincÛ stejná; dynamické modely rozli‰ují rÛzné pravdûpodobnosti u rÛz-
n˘ch jednotlivcÛ (Nelissen, 1994, s. 30). Pravdûpodobnosti zmûn charak-
teristik se modelují metodou Monte Carlo, kdy na rozdíl od statického „dy-
namicky“ predikovan˘ soubor pro ãas t + v (v > 0) obsahuje jin˘ poãet po-
zorování neÏ soubor v˘chozí. 

Dynamické modelování mÛÏe probíhat longitudiálnû nebo prÛfiezovû.
V prvním pfiípadû se postupnû simuluje Ïivotní cyklus aÏ po ãas t + v pro
kaÏdou jednotlivou domácnost a její ãleny. Poãet pozorování ve v˘stupním
souboru je men‰í, neboÈ nûkteré domácnosti mezi ãasem t a t + v zaniknou.
Tento pfiístup se hodí pro zkoumání zmûn v celoÏivotním pfiíjmu anebo pro
rozdûlení pfiíjmÛ bûhem Ïivotního cyklu. Longitudiální dynamické MSM
se ãasto sestavují k anal˘ze penzijních systémÛ. PrÛfiezov˘ dynamick˘
MSM predikuje cel˘ soubor po krocích. Nejprve pro ãas t + 1, pak pro t + 2,
aÏ se dostane k ãasu t + v; to umoÏÀuje interakci nejen na konci, ale
i v prÛbûhu ãasu. Toto modelování je sice realistiãtûj‰í, ale souãasnû také
draÏ‰í. 
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5.3  Zahrnutí zmûn v chování: efekty druhého fiádu

Pfierozdûlování pÛsobí na disponibilní pfiíjem, na náklady a v˘nosy jed-
nak pfiímo (efekty prvního fiádu) a jednak nepfiímo vyvoláním zmûn v cho-
vání lidí (efekty druhého fiádu). Sociální dávky nebo vysoké danû uvalené
na práci ovlivÀují motivace lidí pracovat nebo hledat si zamûstnání, atrak-
tivní sociální podpora pro rodiny s dûtmi mÛÏe pÛsobit na zv˘‰ení porod-
nosti a také na nabídku práce Ïen, nepfiímé danû mohou vyvolat zmûny
ve struktufie spotfiebních v˘dajÛ. Tyto zmûny potom dále poznamenají po-
ãet zamûstnan˘ch osob, vyplácen˘ch dávek, daÀov˘ch pfiíjmÛ a dal‰í mak-
roekonomické veliãiny. Pokud jsou efekty druhého fiádu opravdu v˘-
znamné, bylo by rozumné zahrnout je do MSM a dosáhnout tak zpfiesnûní
v˘sledkÛ.

Vzhledem ke komplikacím se zmûny v chování jednotlivcÛ modelují pfie-
dev‰ím v rámci statick˘ch modelÛ. Klevmarken (1997) doporuãuje simu-
lovat spí‰e chování, které se mûní v krat‰ím ãasovém období. Toto dopo-
ruãení souvisí s povahou podkladov˘ch prÛfiezov˘ch dat, o kter˘ch se
implicitnû pfiedpokládá, Ïe popisují dlouhodob˘ rovnováÏn˘ bod. Jsou-li pfii-
zpÛsobovací procesy v ekonomice dostateãnû rychlé, je tento pfiedpoklad na
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GRAF 2  Dynamická longitudiální simulace

GRAF 3  Dynamická průřezová mikrosimulace 



místû, nicménû pokud k pfiizpÛsobování dochází v del‰ím ãasovém hori-
zontu, odhady zmûn v chování zaloÏené na prÛfiezov˘ch datech budou zkres-
lené. NerovnováÏnost prÛfiezov˘ch dat lze rozpoznat z jejich nestability pfii
porovnání pravideln˘ch dotazníkov˘ch ‰etfiení. 

Mezi nejãastûji modelované zmûny v chování patfií dopady na spotfiebu
(britsk˘ Taxben2) a na úspory domácností. Takové MSM slouÏí k vy‰etfio-
vání efektu DPH a spotfiebních daní. Britsk˘ Polimod simuluje negativní
vliv daní a dávek na nabídku práce. V matematickém jazyce vypadá sta-
tick˘ MSM se zmûnami v chování následovnû. Y = T (P, Z0, Zp), kde Zp = 
= C (P, Z0). Z opût oznaãuje charakteristiky domácností a jejich ãlenÛ. 
Z0 jsou charakteristiky dané exogennû, na nûÏ systém nemá Ïádn˘ vliv
(napfi. vûk), Zp jsou charakteristiky, které ovlivÀuje daná politika (ekono-
mická aktivita, tj. nabídka práce, manÏelsk˘ status, poãet dûtí a pracov-
ních úvazkÛ atd.). Redistribuãní dopad na pfiíjmy a ostatní v˘stupní veli-
ãiny a na Zp poznáme z rozdûlení ƒ (Y1, Zp

1
�P1, Z0) a ƒ (Y2, Zp

2
�P2, Z0), k nimÏ

mÛÏeme sestrojit marginální rozdûlení, které nám ukáÏe pfiím˘ dopad po-
litiky ƒ (Y1�P1, Z0) a ƒ (Y2�P2, Z0). Ten potom mÛÏeme porovnat s koneãn˘m
dopadem po zapoãtení efektÛ druhého fiádu ƒ (Y1�P1) a ƒ (Y2�P2). 

Mikrosimulaãní modelování behaviorálních zmûn ãelí ov‰em kritice
kvÛli své neschopnosti pfiedpovûdût, kdy ke zmûnám v chování dojde. To
zpÛsobuje problémy pfii hodnocení pfiesnosti odhadu. Máme predikovan˘
dopad srovnávat se zmûnami v nabídce práce, které probûhly rok, dva
roky nebo je‰tû déle po reformû daÀové a sociální politiky? ProtoÏe na
tuto otázku neexistuje jasná odpovûì, doporuãuje se modelovat zmûny
v chování probíhající v krátkém období, jako jsou napfiíklad dopady na
spotfiebu zboÏí a sluÏeb. Pokud pfiizpÛsobení probíhá v del‰ím období (k ãe-
muÏ mÛÏe snadno dojít, pokud politika ovlivÀuje migraci, odchody do dÛ-
chodu, investice do lidského kapitálu anebo rozhodnutí pofiídit si dûti),
je tfieba zkonstruovat model dynamick .̆ Dal‰í otázkou je, zda se zahr-
nutí zmûn v chování vÛbec vyplatí, nebo zda mÛÏe ménû komplikovan˘
model poskytnout dostateãnû spolehlivé v˘sledky. Pudney a Sutherland
(1994) porovnávali simulované v˘sledky z modelu pfiedpokládající zmûny
v nabídce práce a z modelu bez tûchto zmûn. Z jejich porovnání vypl˘vá,
Ïe modelovaní zmûn v chování je komplikace, která se nemusí vÏdy nutnû
vrátit formou pfiesnûj‰í predikce a naopak mÛÏe vnést do závûrÛ více ne-
jistoty. 

6.  V˘hody a problémy související s mikrosimulací 

Odborná literatura (Nelissen, 1994), (Sutherland, 1995), (Klevmar-
ken, 1995), (Merz, 1991) vyzdvihuje jako v˘hodu mikrosimulace to, Ïe
dopady se modelují na té úrovni, na které dochází k rozhodování. Díky
tomu se neztrácí Ïádná informace jako pfii anal˘ze agregátÛ a mÛÏeme
provádût nejen makroekonomické, ale i sociologické rozbory. Mikrosi-
mulaãní modelování reflektuje my‰lenku, Ïe ekonomicko-politick˘m cí-
lem není pouze dosáhnout vy‰‰ího rÛstu a agregátní spotfieby, ale také
zajistit, aby se tento rÛst projevil pozitivnû u v‰ech ãlenÛ spoleãnosti.
Mikrosimulace dovoluje zab˘vat se pouze jednou vybranou sociální sku-
pinou ze zfietelem na fakt, Ïe Ïádná sociální skupina neÏije izolovanû,
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n˘brÏ je souãástí celé spoleãnosti, kterou ovlivÀuje a jíÏ je zpûtnû ovliv-
Àována. 

Vytvofiení algoritmu pro MSM vyÏaduje pochopit logiku a technické de-
taily navrhovan˘ch reforem. Pfii pfiekládání daÀov˘ch a dávkov˘ch pfied-
pisÛ do programovacího jazyka mohou proto vyjít na povrch pfiípadné lo-
gické nesrovnalosti, nedodefinované v˘jimky, opominuté kategorie a po-
dobnû. Tvorba modelu tak mÛÏe pfiedejít pfiípadn˘m komplikacím. Apli-
kace modelu na reprezentativní soubor dat bude z ãistû technického dÛ-
vodu neúspû‰ná, pokud se v souboru (populaci) objeví osoba nebo typ ro-
diny, na které reforma zapomnûla. Atkinson (1995) dokonce vyslovuje
názor, Ïe schopnost logické kontroly a anal˘zy dopadÛ ãiní mikrosimulaãní
metody nepopulárními pro politiky, protoÏe vná‰í více svûtla do oblasti, kde
si politikové pfiejí spí‰e pfiítmí potfiebné k prosazování lobbistick˘ch zájmÛ
pod hlaviãkou zvy‰ování obecného blahobytu. 

Klíãovou veliãinou je disponibilní pfiíjem, kter˘ v modelech zahrnuje
vût‰inou zamûstnanecké pfiíjmy vãetnû nemocensk˘ch dávek, pfiíjmy
z podnikání, z majetku (dividendy, v˘nosy z pronájmu majetku, úroky),
dal‰í penûÏní pfiíjmy (pravidelné transfery, v˘Ïivné, bez jednorázov˘ch
plateb) plus sociální dávky a poji‰tûní minus pfiímé danû a odvody na so-
ciální a zdravotní poji‰tûní (Sutherland, 2001a). Vût‰ina pfiíjmov˘ch
zdrojÛ jako pfiíjem z podnikání nebo z vedlej‰í v˘dûleãné ãinnosti je v da-
tov˘ch souborech obsaÏena, o nûkter˘ch dal‰ích existuje v‰ak informace
jenom ãásteãná. Napfiíklad u podpory v nezamûstnanosti lze modelovat
v˘‰i dávek, ale nikoli podmínky nároku, neboÈ datové soubory vût‰inou
neposkytují informaci o délce pfiedchozího pracovního pomûru ãi o pfied-
chozím platu. 

Nejvût‰í technické obtíÏe jsou spojeny s mikroekonomick˘mi daty, která
vstupují do modelu. Mikrosimulace se opírá o tfii typy datov˘ch vstupÛ.
Prvním jsou mikrodata o jedincích nebo domácnostech t˘kající se jejich
základních charakteristik. Druh˘m jsou doplÀková statistická data 
o v˘voji objemu pfiíjmÛ z prodeje zemûdûlsk˘ch v˘robkÛ, rÛstu Ïivotních
nákladÛ, prognózy rÛstu mezd a inflace atd. Tfietím jsou platné nebo po-
suzované legislativní pfiedpisy, jako jsou daÀové zákony, pfiedpisy stano-
vující nárok na sociální dávky, jejich v˘‰i a v˘jimky. Kvalita MSM velmi
závisí na kvalitû v˘chozího souboru dat, zejména pak na jeho reprezen-
tativnosti a typu veliãin, které jsou v rámci vstupního souboru mikroe-
konomice k dispozici. 

Pro mikrosimulace lze pouÏít tfii druhy souborÛ. Optimální jsou pane-
lová ‰etfiení domácností, pouÏitelná jsou v‰ak i statistická ‰etfiení o pfií-
jmech a data z registrÛ. Data z registrÛ jsou v˘hodná proto, Ïe u nich lze
oãekávat vût‰í pfiesnost neÏ v pfiípadû dotazníkov˘ch v˘zkumÛ a Ïe za-
hrnují celou populaci. V âeské republice jsou pro mikrosimulaãní mode-
lování pouÏitelné rovnûÏ rodinné úãty (RÚ). Jejich vyuÏití je v‰ak ome-
zeno tím, Ïe zpravodajské domácnosti jsou vybírány kvótní metodou,
pfiiãemÏ velikost pfiíjmÛ je jedním z kvótních znakÛ – distribuce pfiíjmÛ
domácností je tudíÏ pro mikrosimulace nevhodná. Navíc v RÚ nejsou za-
hrnuty domácnosti, v jejichÏ ãele je nezamûstnaná osoba, a také domác-
nosti dÛchodcÛ s ekonomicky aktivními ãleny. Vzhledem k nedostatku
lep‰ích dat se RÚ pouÏívají k anal˘ze dávek státní sociální podpory
(Schneider – Jelínek, 2001). Pro celkov˘ model daní a sociálních dávek
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a odhadování nákladÛ a daÀov˘ch pfiíjmÛ se v‰ak pfiíli‰ nehodí, neboÈ ne-
reprezentativnost dat se projeví v nepfiesném odhadu agregátních veli-
ãin (Sutherland, 1995). 

Zfiejmû jedin˘m zdrojem dat, kter˘ v âR zatím pfiichází v úvahu, jsou v˘-
bûrová ‰etfiení pfiíjmÛ domácností – tzv. mikrocenzy. âím podrobnûji jsou
pfiíjmy rozli‰eny ve struktufie a pfiifiazeny k jednotliv˘m ãlenÛm, tím pfies-
nûj‰í mÛÏe b˘t v˘sledek a není pak nutné pouÏít rÛzné metody pfii rozdû-
lování pfiíjmÛ (Dlouh ,̆ 1995). Nûkdy se musí pfiistoupit i k imputaci nû-
kter˘ch veliãin. Nejãastûji se imputují údaje o v˘dajích na spotfiebu, které
v ‰etfieních o pfiíjmech obvykle chybûjí, ale které jsou nutné pro simulaci
nepfiím˘ch daní. Do ãeského mikrocenzu by bylo moÏné imputovat spo-
tfiební v˘daje na základû rodinn˘ch úãtÛ, které obsahují informaci o spo-
tfiebních v˘dajích, i kdyÏ se znaãn˘mi nepfiesnostmi na obou okrajích pfií-
jmové distribuce. Proces imputace obsahuje ãtyfii kroky.

1. z rodinn˘ch úãtÛ se odhadne závislost celkové spotfieby C na disponi-
bilním pfiíjmu domácnosti Y a na dal‰ích charakteristikách X (vûk, po-
hlaví, manÏelsk˘ status, ekonomická aktivita, vzdûlání a povolání
hlavy domácnosti a místo bydli‰tû, vlastnictví automobilu, poãet ãlenÛ
a dûtí, poãet v˘dûleãnû ãinn˘ch apod.) Podmínkou je, aby nezávislé pro-
mûnné byly obsaÏeny v obou souborech:

lnC = �+� lnY+ �X

2. predikce celkové spotfieby domácností v mikrocenzu na základû rov-
nice v kroku 1;

3. odhad závislosti podílÛ wi na celkov˘ch v˘dajích pro jednotlivé spo-
tfiební kategorie na základû dat z rodinn˘ch úãtÛ:

wi = � + � ln(C) + � (lnC)2 + �X

4. predikce podílÛ v˘dajÛ na spotfiebu pro domácnosti v mikrocenzu.

Pfii posuzování reprezentativnosti zpracovávaného souboru dat hraje roli
také to, zda nûkteré skupiny nejsou ze souboru vylouãeny. Do statistik se
obvykle nedostanou lidé bez pfiístfie‰í, Ïijící v institucích, jako jsou nemoc-
nice, domovy dÛchodcÛ, dûtské domovy, nápravná zafiízení, dále osoby Ïi-
jící v zahraniãí, které pfiitom pobírají domácí sociální dávky. Pokud analy-
zujeme opatfiení cílená na tyto skupiny, pak je to váÏn˘ problém.
Ukazatelem reprezentativnosti je také poãet a struktura odmítnut˘ch od-
povûdí. Kromû toho je tfieba se vypofiádat s pfiípady, u nichÏ chybûjí údaje
o nûkter˘ch ãlenech domácnosti apod. Zde se nabízejí dvû moÏnosti, totiÏ
buì je vynechat úplnû, nebo chybûjící údaje imputovat. Tfietí moÏnost, za-
hrnutí jen ãásteãné informace, by byla zkreslující (Sutherland, 2001a,
s. 29). 

Pfii mikrosimulacích se obvykle nepoãítá s daÀov˘mi úniky a také se pfied-
pokládá, Ïe nárok na sociální dávky bude uplatnûn vÏdy. V˘jimkou jsou nû-
které národní ãásti Euromodu; napfiíklad italsk˘ MSM odeãítá urãitou ãást
daÀového základu, pfiiãemÏ vychází z dat o daÀov˘ch únicích podle infor-
mací statistického úfiadu. V Nûmecku, Velké Británii, ·védsku a Irsku se
modeluje moÏnost, Ïe nûktefií lidé o dávky nepoÏádají. Nûmeck˘ pfiíklad
ilustruje, Ïe pfiedpoklady uplatnûní nároku hrají velkou roli. Zde byla si-
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mulována souãasná politika nejprve za pfiedpokladu stoprocentního uplat-
nûní nároku na dávky a poté byly pfiiãteny dávky jenom tûm domácnos-
tem, které je podle dat skuteãnû dostávaly. V˘sledek ukázal, Ïe pokud by
si dávky vybrali opravdu v‰ichni, ktefií na nû mají nárok, chudoba by se
sníÏila z 13 % na 10 % a Giniho koeficient by poklesl z 0,28 na 0,25 (Sut-
herland, 2001a, s. 57).

7. Pfiínos mikrosimulaãního modelování k teorii pfierozdûlování

Mikrosimulaãní modely umoÏÀují propojit dvû základní teorie rozdûlení
pfiíjmÛ, totiÏ funkãní a osobní (Krupp, 1978). Funkãní teorie zkoumá, jak
rozdûlení pfiíjmÛ mezi jednotlivé v˘robní vstupy, zejména mezi práci a ka-
pitál, odráÏí jejich podíl na produkci (Bronfenbrenner, 1971). Z tohoto hle-
diska nás zajímá, z jak˘ch rÛzn˘ch zdrojÛ domácnosti získávají pfiíjem,
jak˘ podíl v rozpoãtech domácností tvofií pfiíjmy z vkladÛ, dividend a jin˘ch
forem kapitálu ve srovnání s pracovními pfiíjmy. Osobní teorie rozdûlení
pfiíjmÛ sleduje jednotlivá dÛchodová pásma a dívá se, jak jsou jednotlivci
(rodiny) rozdûleny mezi nû. Obvykl˘m nástrojem této teorie je v˘poãet Gi-
niho koeficientÛ. Vzhledem k mnoÏství parametrÛ, které do MSM vstupují,
lze uplatnit souãasnû oba teoretické pfiístupy, a tak úãinnûji kontrolovat
hlavní cíle pfierozdûlování: 

1. zajistit, aby rozdûlení pfiíjmÛ adekvátnû reflektovalo úsilí jednotlivcÛ
(zamezit neúnosné progresivitû daní z pfiíjmu),

2. odstranit spoleãensky nepfiijatelnou chudobu,
3. sníÏit míru nerovnosti v pfiístupu ke spotfiebû rÛzn˘ch statkÛ a sluÏeb,
4. sníÏit v˘kyvy v pfiíjmech bûhem Ïivotního cyklu.

Jak podot˘ká Krupp (1978), k jednotliv˘m cílÛm je tfieba pfiistupovat
z rÛzn˘ch úrovní, coÏ by mûla respektovat i teorie. Snaha o dosaÏení prv-
ního cíle se musí hodnotit sledováním pfiíjmového rozdûlení jednotlivcÛ.
K ostatním tfiem cílÛm se zdá b˘t z nûkolika dÛvodÛ v˘hodnûj‰í pouÏít
jako základní jednotky pozorování rodiny (domácnosti). Pro ekonomy i so-
ciology je rodina jak˘si „black box“, v jehoÏ rámci je identifikování roz-
dûlování finanãních prostfiedkÛ i spotfieby obtíÏné. V nûkter˘ch pfiípadech
není jasná komplementarita ãi zastupitelnost u spotfieby a pfiíjmÛ jed-
notliv˘ch ãlenÛ domácnosti. Navíc je zde tfieba vzít v úvahu úspory z roz-
sahu, kdy pûtiãlenná rodina mÛÏe dosáhnout stejného uÏitku na osobu
s ménû neÏ pûtinásobkem pfiíjmu jednotlivce. Odli‰ení základní jednotky
pozorování není tak triviální, jak by se mohlo zdát – na tomto rozhod-
nutí mimo jiné závisí tvar kfiivky rozdûlení nerovností (Veãerník, 2001).
DaÀová a sociální politika mÛÏe b˘t efektivní v pfierozdûlení pfiíjmÛ jed-
notlivcÛ a souãasnû mÛÏe selhávat na úrovni pfiíjmÛ domácností – nebo
naopak. Mikrosimulaãní modely umoÏÀují provést anal˘zu na rÛzn˘ch
úrovních. 

Kromû rozdûlení pfiíjmÛ mezi jednotky je tfieba souãasnû respektovat 
i ãasovou dimenzi. S v˘jimkou diskuzí o penzijní reformû politikové zpra-
vidla opomíjejí dopad pfierozdûlovací politiky na celoÏivotní kumulaci pfií-
jmÛ. Studie empiricky potvrzují hypotézu, Ïe nûkteré sociální transfery vy-
tlaãují transfery soukromé (Cox – Hansen – Jimenez, 1999). Tím se mohou
oslabit pfiirozené vazby slouÏící ke sniÏování nerovností, jako jsou napfií-
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klad transfery smûfiující od dospûl˘ch dûtí k rodiãÛm v jejich stáfií, ale i spo-
fiení na dÛchod a podobnû. Je tfieba rovnûÏ odli‰it efekt pfierozdûlování 
z hlediska dané chvíle a z hlediska celoÏivotního pfiíjmu. Harding (1993)
pomocí mikrosimulace spoãítala, Ïe Giniho koeficient je pro rÛzné skupiny
o 30–50 % men‰í, pokud sledujeme nerovnosti v celoÏivotním pfiíjmu. Z toho
vypl˘vá, Ïe pfierozdûlování musí respektovat charakter populace – ãím je
vûkovû rÛznorodûj‰í, tím vût‰í míru nerovnosti lze akceptovat. 

8. Závûr

DaÀová soustava a sociální dávky sice nejsou jedin˘m, zato v‰ak pomûrnû
v˘znamn˘m pfierozdûlovacím mechanizmem v ekonomice. Proto je tfieba
zkoumat, zda plní svoji pfierozdûlovací funkci dobfie. Pro hodnocení rÛz-
n˘ch politick˘ch opatfiení se v zahraniãí osvûdãily mikrosimulaãní modely.
Ty se pouÏívají k hodnocení nejen národních politik, ale v poslední dobû
i harmonizaãních politik v rámci EU. Hlavními oblastmi, v nichÏ se uplat-
Àují, jsou chudoba, její mûfiení, hledání cest k jejímu odstranûní a zame-
zení sociální exkluze urãit˘ch skupin. Nejv˘znamnûj‰ím projektem v po-
slední dobû je model pro 15 zemí EU (Euromod) sestavovan˘ pod vedením
Microsimulation Unit Univerzity v Cambridgi. 

Jádro mikrosimulaãního modelu tvofií statistick˘ program popisující da-
Àovou a sociální politiku. Program pracuje se souborem mikroekonomic-
k˘ch dat a odhaduje individuální a zároveÀ makroekonomické dopady hos-
podáfiské politiky. V rámci MSM se také prÛbûÏnû adaptuje v˘chozí datov˘
soubor, a to buì staticky na základû váÏení, nebo dynamicky pomocí mo-
delování pravdûpodobností pfiechodÛ. Díky tomu mÛÏeme získat informaci
o rozdûlení pfiíjmÛ i pro období, pro která chybí reálná data. MSM lze uplat-
nit rovnûÏ pfii zkoumání vlivu politiky na chování ekonomick˘ch aktérÛ.
Mezi nejãastûji modelované behaviorální „efekty druhého fiádu“ patfií zmû-
ny v nabídce práce, ve spotfiebním chování a v úsporách. 

Sestavení MSM je podmínûno pfiekonáním fiady pfiekáÏek. Nejvût‰í ob-
tíÏe souvisejí s dostupností a kvalitou v˘chozího souboru dat. Zejména spo-
lehlivost agregátních odhadÛ závisí na reprezentativnosti souboru. Dal‰ím
faktorem, kter˘ pfiispívá ke kvalitû mikrosimulací, je podrobná a nezkres-
lená informace o jednotliv˘ch zdrojích pfiíjmu a o daních. Správnost v˘-
sledkÛ mohou ohrozit také nerealistické pfiedpoklady o daÀov˘ch únicích
a o stoprocentním uplatnûní nároku na dávky. 

Mikrosimulaãní modely pfiispûly kromû empirické anal˘zy také k obo-
hacení teorie pfierozdûlovaní, neboÈ propojují anal˘zu funkãní a osobní di-
stribuce pfiíjmÛ. UmoÏÀují sledovat souãasnû nûkolik dimenzí pfierozdûlo-
vání: dopad pfierozdûlování na pfiíjmy z rÛzn˘ch zdrojÛ, dÛsledky pro pfiíjmy
jedince ãi rodiny, celospoleãenské agregáty pfiíjmÛ. MÛÏeme porovnávat do-
pad na eliminaci nerovností z hlediska osob a domácností a také z hlediska
pfiíjmu v dané dobû a v celoÏivotní perspektivû. V âeské republice zatím
vyuÏití mikrosimulací zÛstává velkou v˘zvou ekonomickému v˘zkumu
i statistice. 
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SUMMARY
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Using Microsimulation Models toward Assessing 
the Redistribution Function of a Tax-benefit System
Petra ·TùPÁNKOVÁ – Institute of Sociology Academy of Sciences of the CR, Prague  

(stepankova@soc.cas.cz)

An understanding of the effect of tax and social policy on income inequality is im-
portant given that comparisons of gross and net income distribution reveal how ef-
ficient and equitable (horizontally and vertically) a tax-benefit system is. Microsi-
mulation models (MSM) seem useful toward such analyses as they work with
individual/household micro-data and with tax-benefit rules describing existing po-
licy and “what if“ changes to it. They allow for both the assessment of the indivi-
dual effect of policy change and distributional and public-finance implications. Using
microsimulation we are also able to adjust the basic micro-data to future periods
using either weights or dynamic techniques which will provide information about
income distribution in a period for which no real data are available. For microsi-
mulation to provide valid results, the micro-data must be representative and must
contain detailed information about various income sources. 

A full English-language version of this paper is available at the journal’s Web site:
www.financeauver.org.
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