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V tomto pfiíspûvku je prezentován model pfiekr˘vajících se generací (OLG), kter˘
slouÏí pro vyhodnocování „ekologické“ daÀové reformy. Cílem modelu je zdÛraznit roli
lidského kapitálu a nov˘ch technologií v procesu, v nûmÏ se ekonomika pfiizpÛsobuje
„‰oku“ zpÛsobenému reformou daÀového zatíÏení. Pfiedpokládá se, Ïe reforma spo-
ãívá ve zv˘‰ení spotfiebních daní na fosilní paliva a ve sníÏení danû z práce, tak aby
celkové pfiíjmy vlády zÛstaly nezmûnûny.

V souãasné dobû existuje celá fiada prací, které se snaÏí pomocí formálních modelÛ
vyhodnotit ekonomické dÛsledky takovéto reformy. Ukazuje se, Ïe pro vyhodnocování
dÛsledkÛ takové reformy pro ekonomick˘ rÛst je nutné brát v úvahu dynamiku ne-
jen fyzického kapitálu, ale i kapitálu lidského (Nielsen et al., 1995), (Oueslati, 2002).

Model se opírá o nedávné poznatky (Krusell et al., 2000), (Aghion, 2002) t˘kající
se relativní zmûny struktury pfiíjmÛ kvalifikované a nekvalifikované pracovní síly
a jejich teoretické zdÛvodnûní. Je dobfie známo, Ïe modely typu OLG zachycují dÛle-
Ïité rysy akumulace lidského kapitálu v prÛbûhu Ïivotního cyklu, které nemohou b˘t
modelovány v modelech pouÏívajících pfiedpoklad reprezentativního nekoneãnû Ïijí-
cího ekonomického subjektu (Hendricks, 2001). Model tudíÏ vychází z „beckerov-
ského“ pfiístupu (Glomm – Ravikumar, 1992). Tento pfiístup dovoluje modelovat he-
terogenitu domácností pomocí nashromáÏdûn˘ch aktiv a lidského kapitálu.

PouÏívání technologií je modelováno v rámci, kter˘ byl pouÏit v práci (Atkeson –
Kehoe, 1999). Tento pfiístup se nejen osvûdãil z dlouhodobého hlediska, ale je také
ekonomicky pfiesvûdãivûj‰í neÏ konkurenãní pfiístup pouÏit˘ Pindyckem a Rotem-
bergem (1983).

Model indikuje v˘znamné rozdíly mezi krátkodob˘m a dlouhodob˘m dopadem en-
vironmentální reformy. V krátkém období – pro empiricky plauzibilní míry substi-
tuce mezi v˘robními faktory – je taková reforma vÏdy ekonomicky nákladná, v dlou-
hém období mÛÏe kromû zlep‰ení Ïivotního prostfiedí vést i k vy‰‰ímu ekonomickému
rÛstu. Intuice je taková, Ïe zmûna daÀového zatíÏení vytváfií motivaci pro substituci
fyzického kapitálu kapitálem lidsk˘m, coÏ motivuje domácnosti spofiit více investi-
cemi do lidského kapitálu (vzdûlání apod.) a ménû spofiit ve fyzick˘ch aktivech. Nic-
ménû dopad na bohatství a blahobyt domácností je znaãnû odli‰n˘: domácnosti s vy‰‰í
mírou lidského kapitálu na tom budou vÏdy lépe neÏ domácnosti s touto mírou niÏ‰í.

Nicménû se ukazuje, Ïe i pro domácnosti nejlépe vybavené lidsk˘m kapitálem bude
dopad ménû pfiízniv ,̆ neÏ by byl v pfiípadû pfiedpokladu nekoneãného horizontu a ho-
mogenity domácností. DÛvodem je, Ïe metodologie modelÛ OLG dovoluje zahrnout
problematiku tvorby lidského kapitálu v prÛbûhu Ïivotního cyklu, vãetnû nejistého
pfienosu lidského kapitálu mezi generacemi.

* Autor má milou povinnost podûkovat úãastníkÛm semináfie „Markets: Information and Expectation“ na uni-
verzitû v Lundu v ãervnu 2002 a úãastníkÛm semináfiÛ na IEEP, kde pfiedbûÏnû diskutoval my‰lenky a tech-
nické detaily prezentovaného modelu.
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This paper describes the author’s use of an overlapping generation model toward an evalua-
tion of the environmental tax reform. The aim was to model the explicit role of human capital
accumulation during the life cycle and during technology diffusion in response to a revenue-ne-
utral environmental tax reform. An OLG model allows for heterogeneity across households due
to accumulated real assets and human capital. Technology diffusion is modeled in the putty-clay
framework. It is shown that the long-term effects of such policy may overcome the short-term
costs. Unlike other models, which use the representative-agent framework, the presented model
is able to evaluate the impact on a more diverse group of households. The authors contend that
in the long term green tax reform would boost the welfare of skilled workers, though the impact
on unskilled workers could be adverse.


