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V roce 2003 se do rukou ãeského ãtenáfie dostala kniha „Aplikovaná ekonometrie
– Teorie a praxe“. Oba její autofii, známí odborníci, pÛsobí na Vysoké ‰kole ekono-
mické v Praze. První z nich se orientuje pfiedev‰ím na teoretickou a aplikovanou eko-
nometrii; ‰irokému okruhu ekonomické vefiejnosti je znám pfiedev‰ím jako autor 
úspû‰n˘ch uãebnic. Druh˘ s autorÛ je znám jako autor pozoruhodn˘ch prací z oblasti
makroekonometrického modelování; mimo to je znám v operaãním v˘zkumu jako od-
borník v oblasti optimalizaãních úloh s diskrétními promûnn˘mi.

V knize samotné jsou bezpochyby – v souvislosti s bohatou pedagogickou ãinností
a dlouholetou pedagogickou praxí obou autorÛ – vyuÏity bohaté teoretické znalosti
obou autorÛ, jejich dlouhodobá praxe získaná ãetn˘mi pracemi v oblasti odhadování
empirick˘ch modelÛ a v neposlední fiadû i zku‰enosti s v˘kladem zmínûn˘ch discip-
lín. âtenáfi, kter˘ je vyzbrojen základním kurzem vy‰‰í matematiky a ekonomické
teorie, se mÛÏe do studia této knihy pustit bez obav. Pfiípadné mezery ve vzdûlání
v oblasti statistiky a teorie pravdûpodobnosti si doplní v prÛbûhu ãetby zmínûné knihy.

NeÏ pfiistoupíme k popisu obsahu knihy a jejímu zhodnocení, pfiipomeÀme, Ïe kniha
je knihou o aplikované ekonometrii. To znamená, Ïe jednotlivá témata, kter˘mi se
kniha zab˘vá, jsou formulována jako ekonomické problémy, nikoli jako teorie odhadu
parametrÛ. Tu samozfiejmû nacházíme v knize také, ale v rámci v˘kladu jednotliv˘ch
ekonomick˘ch témat a pochopitelnû v ponûkud struãnûj‰í formû. Takov˘ styl v˘kladu
ãtenáfii umoÏní, aby pomûrnû sloÏitou problematiku lépe pochopil.

Kniha zaãíná kapitolou o dynamick˘ch modelech anal˘zy a prognózy poptávky po
dlouhodob˘ch spotfiebních pfiedmûtech, kter˘m se také fiíká modely vybavenosti. ¤e-
‰ení tûchto modelÛ vede na logistickou kfiivku, která v tomto pfiípadû popisuje zá-
vislost vybavenosti domácností pfiedmûty dlouhodobé spotfieby na ãase. Proto také
o tûchto modelech hovofiíme jako o logistick˘ch modelech. V kapitole jsou analyzo-
vány ekonomické pfiedpoklady logistického modelu, následnû je model dÛkladnû od-
vozen a jsou popsány metody odhadu jeho parametrÛ. Odhad parametrÛ komplikuje
skuteãnost, Ïe model je nelineární v parametrech. Jedním z fie‰ení je úprava modelu
na lineární úlohu. Tyto úpravy jsou v kapitole podrobnû studovány a ilustrovány pfií-
klady. Kapitola je uzavfiena studií o tom, jak je logistick˘ model ovlivnûn zmûnami
v pfiíjmu.

Produkãní funkce by mohly b˘t pokládány za „vy‰lé z módy“. Není tomu tak; pro-
dukãní funkce je stále úãinn˘m nástrojem odhadu tzv. potenciálního produktu, kter˘
je dÛleÏitou promûnnou v moderních makroekonomick˘ch modelech. Také na teore-
tickém poli jsou produkãní funkce pfiedmûtem zájmu odborníkÛ – o ãemÏ se mÛÏeme
pfiesvûdãit ãetbou odborn˘ch ãasopisÛ. Pro empirické v˘zkumy jsou dÛleÏité funkce
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Cobbova-Douglasova a produkãní funkce s konstantní pruÏností substituce. S obûma
dÛleÏit˘mi funkcemi a s jejich teoretickou a ekonometrickou anal˘zou se setkáme
v kapitole druhé. âtenáfi pfii ãetbû této kapitoly uvítá zejména její tfietí ãást, zab˘-
vající se vlivem technického pokroku. Setkáme se zde s modely jak zpfiedmûtnûného,
tak nezpfiedmûtnûného technického pokroku. Závûrem autofii pfiedkládají pfiíklad na
odhad parametrÛ Cobbovy-Douglasovy funkce z ãasov˘ch fiad.

Kapitola tfietí je vûnována spotfiebním funkcím. Autofii vykládají pût hypotéz zá-
vislosti spotfiebních v˘dajÛ na dÛchodu, a to hypotézu absolutního, relativního a per-
manentního dÛchodu, hypotézu Ïivotního cyklu a hypotézu racionálního oãekávání.
Jedna ãást kapitoly je vûnována závislosti spotfieby na dÛchodu; je prezentována jako
model korekce chyby. Kapitola je zakonãena fiadou pfiíkladÛ na odhad spotfiební
funkce. Hypotéza racionálního oãekávání a modely korekce chyby pfiedstavují mo-
derní pfiístup k teorii spotfieby. AutorÛm knihy se podafiilo tuto pomûrnû obtíÏnou
partii vyloÏit pfiístupn˘m zpÛsobem a pfiitom s dostateãnou pfiesností.

Poptávka po penûzích je dÛleÏit˘m faktorem v˘kladu determinace úrokové míry,
pfiípadnû v˘kladu determinace cen. Autofii kladou ve ãtvrté kapitole dÛraz na key-
nesiánskou teorii penûÏní poptávky, která inspirovala a ovlivnila vznik fiady ekono-
metrick˘ch modelÛ. Nezapomínají ani na modernûj‰í verze této teorie, jako je Bau-
molÛv-TobinÛv model transakãní poptávky po penûzích a TobinÛv model spekulativní
poptávky po penûzích. Z nekeynesiánsk˘ch teorií vysvûtlují FriedmanÛv model po-
ptávky po penûzích. V‰echny tyto teorie nacházejí v poslední dobû v˘raz i v fiadû so-
fistikovanûj‰ích modelÛ korekce chyby; to autofii dokládají vybran˘mi citacemi eko-
nometrick˘ch modelÛ poptávky po penûzích britské a americké provenience. V ãásti
ãtvrté kapitoly, která je vûnována problémÛm odhadu poptávky po penûzích, najdeme
ãetné pfiíklady z v˘hradnû ãeského prostfiedí.

Pochybuji, Ïe by se moderní kniha, která se zab˘vá aplikovanou ekonometrií, moh-
la vyhnout problému inflace. Není tomu tak ani v pfiípadû této knihy, která se za-
b˘vá dynamikou inflace v kapitole páté. Tohoto ãlenitého a pro pfiehledn˘ v˘klad
komplikovaného problému se autofii zhostili, podle mého názoru, s vysokou erudicí.
V˘klad vedou jak s keynesiánského (Phillipsova kfiivka), tak klasického, resp. neo-
klasického a novoklasického hlediska (CaganÛv model, LucasÛv-RappingÛv model).
U Caganova modelu nezapomínají na obû verze modelu, tj. s adaptivním a racionál-
ním oãekáváním. Problémy odhadu parametrÛ jsou ilustrovány mimo jiné i na ãeské
ekonomice.

Kapitola ‰está je vûnována makroekonometrick˘m modelÛm. V první ãásti se au-
tofii zab˘vají strukturou a promûnn˘mi makroekonometrick˘ch modelÛ, ve druhé
ãásti pak konkrétními modely americké, kanadské a britské ekonomiky a uvádûjí
fiadu pfiíkladÛ, jako je znám˘ KleinÛv model, brooklynsk˘ model, liverpoolsk˘ model
a saintlouisk˘ model. Ve tfietí ãásti ‰esté kapitoly se autofii zab˘vají odhady para-
metrÛ makroekonometrick˘ch modelÛ. âeská ekonomika je ilustrována dvûma ma-
kromodely, z nichÏ jeden je ãtyfirovnicov˘ model malé ekonomiky s vefiejn˘mi v˘daji
a druh˘ je model IS-LM. Tato kapitola pfiedstavuje struãn˘ úvod do problematiky ví-
cerovnicov˘ch modelÛ. Takto struãn˘ v˘klad má svá úskalí, nicménû autorÛm se po-
dafiilo zhostit dané problematiky úspû‰nû, a tak ãtenáfi po pfieãtení kapitoly získá po-
mûrnû dobrou orientaci v dané problematice.

Kapitola sedmá se zab˘vá problémy binární volby. Jsou to modely, v nichÏ vysvût-
lovaná promûnná je tzv. dichotomickou náhodnou promûnnou, tj. nab˘vá pouze dvou
hodnot. To samozfiejmû vná‰í fiadu problémÛ do dohadu parametrÛ takov˘ch modelÛ.
Autofii pfiistoupili k vysvûtlení problematiky s dostateãn˘m pfiehledem, takÏe i ménû
informovan˘ ãtenáfi vykládanému tématu porozumí. Navíc srozumiteln˘ a pfiístupn˘
v˘klad je ilustrován pfiíkladem odhadu parametrÛ modelu pro vybavenost domác-
ností mobilním telefonem.
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Závûrem lze jen konstatovat, Ïe autorÛm se podafiilo pfiedloÏit dílo, které je velmi
dobr˘m úvodem nejen do aplikované ekonometrie, ale i do ekonometrie teoretické.
Jeho studium mÛÏe podnítit nov˘ pohled na národohospodáfiské procesy, a tak i zá-
jem o studium moderní ekonomické teorie – která ekonomickou realitu vykládá ma-
tematicky. To ov‰em neznamená, Ïe tato kniha je urãena pouze studentÛm a pra-
covníkÛm ekonomické praxe, ktefií se zajímají o modelování národohospodáfisk˘ch
procesÛ. Domnívám se, Ïe ãetba této knihy mÛÏe b˘t uÏiteãná i pro profesionály
v oboru ekonometrie jako zamy‰lení, jako podnût pro revizi vlastních poznatkÛ a my‰-
lenek nebo jako námût k diskuzi.
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