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Předpoklady modelu všeobecné rovnováhy

• Cílem spotřebitelů je maximalizace užitku, cílem 
výrobců je maximalizace zisku.

• Všechny trhy jsou dokonale konkurenční.
• Ekonomika je barter-ekonomikou, kde jedno zboží je 

snadno směněno za jiné.
• Jedná se o uzavřenou ekonomiku (bez zahraničního 

obchodu).



Předpoklady modelu všeobecné rovnováhy

• Existují pouze dva druhy spot řební statky — X a Y 
(např. pivo a víno) a spotřebitelé za ně utrácejí celý svůj 
příjem.

• Existují pouze dva výrobní faktory — L a K (práce a 
kapitál). Tyto výrobní faktory vlastní spotřebitelé a jejich 
prodejem získávají příjem. 

• Existují jen dva lidé, tvořící společnost — A a E (např. 
Adam a Eva).



Efektivnost

• Situace všeobecné rovnováhy předpokládá
rovnovážný stav celého ekonomického systému, 
musí být tedy dosaženo rovnováhy ve výrobě, 
rovnováhy ve spotřebě, resp. směně a souladu 
mezi tím co se vyrobí a požadavky spotřeby 
současně. 

• Ekonomická teorie v souvislosti s tím formuluje 
požadavek dosažení celkové efektivnosti.



Efektivnost

efektivnost ve výrobě — v ekonomice musí být 
využity všechny výrobní faktory v efektivní
kombinaci

efektivnost ve směně — musí být nemožné
přerozdělit zásobu vyrobeného zboží tak, aby 
bylo možné prospět jednomu spotřebiteli a 
současně nepoškodit druhého;

výrobně spotřební efektivnost — musí být nemožné
změnit vyráběnou kombinaci výrobků a služeb 
tak, že by se prospělo jednomu spotřebiteli, aniž
by se současně poškodil kdokoli jiný.



Všeobecná rovnováha



Všeobecná rovnováha

• Křivka U2 je nedosažitelná. 
• Naopak jakákoli kombinace outputu v části indiferenční

křivky U0 mezi body S a T je dostupná, zdroje ekonomiky 
však umožňují poskytnout spotřebiteli větší užitek. 

• Nejvyšší indiferenční křivka, kterou může spotřebitel 
dosáhnout je U1, kdy ekonomika produkuje i 
spotřebovává v rozsahu představovaném bodem R. V 
tomto bodě se křivka U1 dotýká křivky hranice výrobních 
možností.



Dosahování všeobecné rovnováhy

• Složitou ekonomiku (za předpokladu dokonalé
konkurence) vede do bodu všeobecné rovnováhy 
cenový systém. 

• Stejně jako rovnováhy na dílčích trzích, také všeobecné
rovnováhy je dosahováno prostřednictvím cenového 
systému a to přesto, že se firmy pouze snaží
maximalizovat své zisky a spotřebitelé maximalizují svůj 
užitek vzhledem ke svému příjmu.



Cenový systém a efektivnost výroby

• V podmínkách dokonalé konkurence se práce 
přemísťuje mezi odvětvími dokud nedosáhneme stejné
mzdové sazby ve všech odvětvích. Proto v rovnovážné
situaci platí

• MPLX.PX = mzdová sazba = MP LY.PY



Cenový systém a efektivnost ve sm ěně

• spotřebitel volí variantu, která odpovídá bodu v němž
linie příjmu tečuje jeho nejvyšší možnou indiferenční
křivku; sklon linie rozpočtu a indiferenční křivky se v 
tomto bodě shodují.

• sklon linie příjmu odráží relativní cenu obou produktů a 
sklon indiferenční křivky udává mezní míru substituce. 
Platí:

MRS = PX/PY



Cenový systém a všeobecná rovnováha 

• Všeobecná rovnováha nastává v okamžiku, kdy se 
spotřebitelé i výrobci setkávají se stejnými cenami a 
přijímají je. Firmy vyrovnávají relativní ceny s poměrem 
mezních produktů a spotřebitelé vyrovnávají relativní
ceny s relativním mezním užitkem obou produktů. 

V rovnovážném bodě tedy platí: 
• relativní mezní náklady = PX/ PY = relativní mezní užitek 
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