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2. v˘roãní konference âSE

âeská spoleãnost ekonomická (âSE) uspofiádala 23. listopadu 2002 na pÛdû Vy-
soké ‰kole ekonomické v Praze svou jiÏ druhou v˘roãní konferenci, navazující na po-
zitivnû hodnocené setkání ekonomické obce z podzimu 2000. V˘roãní konference âSE
se tak zaãíná stávat tradiãní platformou pro odbornou diskuzi a podporou komuni-
kace o ekonomickém v˘zkumu a otázkách hospodáfiské politiky jak mezi ãleny âSE
navzájem, tak mezi nimi a ostatními odborníky. Cílem v˘roãní konference je rovnûÏ
podpora mlad˘ch ekonomÛ – doktorandsk˘ch i studentsk˘ch prací. Tyto snahy jsou
v souladu s hlavním cílem âSE – napomáhat rozvoji a popularizaci ekonomie v âeské
republice. Po organizaãní stránce zaji‰Èoval konferenci t˘m veden˘ Lubo‰em Ko-
márkem, o pfiijetí referátu rozhodoval programov˘ v˘bor v ãele s Milanem Sojkou.
Generálním partnerem 2. v˘roãní konference âSE byla âSOB, a. s.

Toto setkání teoretick˘ch, ale i prakticky orientovan˘ch ekonomÛ bylo rozdûleno
do dopoledního a odpoledního bloku; pfiedná‰ky postihovaly ‰iroké spektrum témat
z teoretické, empirické a aplikované ekonomie a ekonomické politiky.1

Po registraci (pfii níÏ kaÏd˘ úãastník obdrÏel mimo jiné i monotematické ãíslo ãa-
sopisu Finance a úvûr ã. 11/2002, obsahující synopse jednotliv˘ch pfiíspûvkÛ) si mohli
úãastníci prohlédnout v˘stavku ekonomick˘ch knih, pfiipravenou pfiedními vydava-
teli ekonomické literatury pÛsobícími na ãeském trhu, a rovnûÏ se seznámit s da-
tabází informaãních zdrojÛ v ekonomii pomocí progresivního nástroje ProQuest 5000.

Konferenci sv˘m uvítacím slovem zahájil Jan Frait, prezident âSE; ten byl také
moderátorem celé konference. Poté následovaly dvû „v˘roãní pfiedná‰ky“ renovova-
n˘ch ekonomÛ. První byla prezentována Davidem Beggem z Birkbeck University of
London; tématem tohoto poutavého projevu byla budoucnosti mûnové integrace v Ev-
ropû. Druhou pfiedná‰kou byla pfiedná‰ka Ale‰e Bulífie z Mezinárodního mûnového
fondu; pfiedná‰ející se soustfiedil na problematiku fiskální stabilizace v tranzitiv-
ních ekonomikách, a to zejména z hlediska podmínek programÛ MMF.

Po v˘roãních pfiedná‰kách následovalo vyhodnocení 9. roãníku soutûÏe Mlad˘ eko-
nom a Engli‰ovy ceny; nad obûma soutûÏemi pfievzala finanãní zá‰titu âeská spo-
fiitelna, a. s. S celkového poãtu 24 zaslan˘ch prací urãila pûtiãlenná hodnotitelská
komise pod gescí Milana Îáka jako vítûze soutûÏe Michala JeÏka (student doktor-
ského stupnû na FSV Univerzity Karlovy v Praze) s prací „A Microanalysis of Pen-
sion Reform: To Switch or Not to Switch in the Czech Republic“. Engli‰ovu cenu
odbrÏel Libor Du‰ek (doktorand na University of Chicago) za práci: „Visibility of Ta-
xes and the Size of Government“. Druhé místo v soutûÏi Mlad˘ ekonom pak obsadil
Martin Meleck˘ (doktorand na University of South New Wales v Sydney) s prací
„Currency Substitution in the Czech Republic and its Implication for the EU-Acces-
sion Period.“ Tfietí místo v soutûÏi Mlad˘ ekonom získal Roman Horváth (student
magisterského stupnû na FSV Univerzity Karlovy v Praze a Stfiedoevropské uni-
verzity v Budape‰ti) s prací: „Optimum Currency Area Indices: Evidence from the
1990’s.“

Dopolední blok konference pokraãoval soubûÏn˘m jednáním v 6 monotematicky
zamûfien˘ch sekcích (podnikov˘ sektor; problematika deficitÛ vefiejného sektoru; EU

1 Informace o konferenci a o âSE lze získat na internetov˘ch stránkách: www.cse.cz.



a kurzová konvergence kandidátsk˘ch zemí; konvergence kandidátsk˘ch zemí
a hospodáfiská politika, trh práce a dÛchodové systém a dále sekce, v níÏ byly pre-
zentovány vítûzné práce soutûÏe Mlad˘ ekonom a práce ocenûná Engli‰ovou cenou),
ve kter˘ch bylo prezentováno celkem 19 referátÛ.

Odpolední blok konference byl soustfiedûn do 5 soubûÏn˘ch sekcí (mûnové krize
a finanãní trhy; inflace; daÀová teorie a politika; modelování ekonomick˘ch procesÛ
a speciální studie, které zahrnovaly „nezafiaditelné“ práce typu, zda je ãeská eko-
nomie „evropská“, ãi specifická, vyuÏití experimentální trhÛ pro predikce, anal˘za
faktorÛ, na nichÏ závisí rozhodování voliãÛ v prÛbûhu ekonomické reformy, ãi pfied-
stavení pragmatické potfieby zprÛhlednûní vztahÛ mezi jednotliv˘mi „mikroekono-
mick˘mi“ obory ekonomie).

Odpoledním vyvrcholením konference byla bezesporu panelová diskuze s názvem
„Evropská mûnová integrace a ãeská ekonomika“; moderování se ujal Jan Frait,
úãastníky byli: Michaela Erbenová (âNB a FSV), Jan Mládek (poslanec parlamentu
âR), Petr Dufek (analytik âSOB) a Miroslav Singer (fieditel PricewaterhouseCoo-
pers). Diskuze – nûkdy aÏ vá‰nivá – se protáhla i do závûreãného neformálního set-
kání v‰ech úãastníkÛ.
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