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Nobelova cena za ekonomii 2003

Na konci bfiezna 2004 se uskuteãnil 51. semináfi âeské spoleãnosti ekonomické
v fiadû „Ekonomické teorie a ãeská ekonomika“; jako bfieznov˘ semináfi byl jiÏ tra-
diãnû vûnován pfiedstavení díla posledních laureátÛ Nobelovy ceny za ekonomii, ten-
tokráte pro rok 2003. Toto nejprestiÏnûj‰í ocenûní v oblasti ekonomie, které nese ofi-
ciální název „Cena ·védské národní banky za rozvoj ekonomické vûdy na památku
Alfreda Nobela“, bylo pro minul˘ rok udûleno dvûma americk˘m ekonomÛm, resp.
ekonometrÛm. V abecedním pofiadí jde o Roberta F. Engleho (New York University)
a Cliva W. J. Grangera (University of California, San Diego). Cenu spoleãnû získali
za svÛj pfiínos k anal˘ze ekonomick˘ch ãasov˘ch fiad.

¤eãníky semináfie, ktefií se ujali nelehkého úkolu struãnû pfiedstavit dílo posled-
ních laureátÛ, byl Josef Arlt (V·E a âNB Praha) a Miloslav S. Vo‰vrda (FSV UK
a UTIA Praha) za moderace L. Komárka. Druh˘ z uveden˘ch fieãníkÛ nejprve se-
známil auditorium s Ïivotem, dílem a osobností R. Engleho, povaÏovaného za za-
kladatele finanãní ekonometrie. Poté byl jednoznaãnû demonstrován EngelÛv pfií-
nos akademické obci, a to ukázkou ãetnosti citací jeho stûÏejních deseti odborn˘ch
ãlánkÛ. Vûcnou rovinu pfiedná‰ky zasadil M. Vo‰vrda do úsilí mnoha generací eko-
nomÛ umût predikovat zmûny cen aktiv. Ty jsou rovnûÏ ústfiedním zájmem mnoha
souãasn˘ch finanãní aplikací, které ve své formalizované podobû vyúsÈují do sku-
piny stochastick˘ch modelÛ volatility a tzv. ARCH (Autoregressive Conditional He-
teroskedasticity) a GARCH (General Autoregressive Conditional Heteroskedasti-
city) modelÛ. Právû za existenci posledních dvou jmenovan˘ch modelÛ laureátovi
dnes nejvíce vdûãíme. M. Vo‰vrda dále ukázal v˘vojovou linii tûchto modelÛ (ran-
dom walk, conditial heteroscedastic, ARCH, GARCH, ARCH in mean, GARCH in
mean, integrated GARCH, EGARCH, CHARMA, stochastic volatility model) s upo-
zornûním na jejich v˘hody a nedostatky, vãetnû struãného popisu jejich aplikaãního
potenciálu.

J. Arlt v druhé ãásti semináfie navázal analyticko-deskriptivním vystoupením vû-
novan˘m C. Grangerovi. ÚãastníkÛm semináfie poutav˘m zpÛsobem nastínil lau-
reátÛv Ïivotopis, publikaãní ãinnost (vãetnû hodností a vyznamenání, kter˘mi byl
mimo Nobelovu cenu poctûn), a zejména chronologick˘ v˘voj jeho odborn˘ch pfiínosÛ
– od spektrální anal˘zy a kauzality z 60. let minulého století, pfies otázky spojené
se zdánlivou regresí otázky a kauzality v 70. letech, modely s tzv. dlouhou pamûtí
a kointegrace v 80. letech, problematiku kointegrace a nelinearity v 90. letech aÏ po
souãasn˘ zájem o odhady získané na základû tzv. panelov˘ch dat. J. Arlt mnohé po-
sluchaãe jistû obohatil o genezi pojmu Grangerova kauzalita – specifického postupu
testování závislosti mezi promûnn˘mi. Dále pak zdÛraznil nûkteré hlavní aspekty:
Clive Granger stál u zrodu prakticky v‰ech nejv˘znamnûj‰í my‰lenek ekonometrické
anal˘zy v posledních 40 letech; jeho práce jsou vstfiebatelné relativnû ‰iroké mno-
Ïinû ekonomÛ; je zastáncem spolupráce odborníkÛ z rÛzn˘ch vûdních odborÛ; v˘-
znamnû pfiispûl na akademick˘ch pracovi‰tích, kde pÛsobil (zejména University of
California, San Diego), k pfiátelské a tvÛrãí atmosféfie.

s_355_356  10.8.2004  06:24  Stránka 355



Z vystoupení referujících i z pomûrnû bohaté diskuze vyplynulo, Ïe poutavé pfied-
stavení principÛ stojících za technicky nároãnûj‰ími specifikacemi z oblasti volati-
lity ãasov˘ch fiad auditorium zaujalo a obohatilo, coÏ bylo patrné jak z vefiejnû pre-
zentovan˘ch, tak i z po semináfii veden˘ch dotazÛ. Ty smûrovaly zejména do
hodnocení ãeského kapitálového trhu optikou prezentovan˘ch modelÛ, vyuÏití me-
tod umûlé inteligence pfii predikci ãasov˘ch fiad cen aktiv a provádûní ekonometric-
k˘ch testÛ v dobû absence moÏnosti vyuÏití „pohodln˘ch softwarov˘ch programÛ“.
Prezentace fieãníkÛ semináfie jsou zvefiejnûny na internetov˘ch stránkách âSE
(www.cse.cz), Ïivotopisy laureátÛ pan na http://www.nobel.se/.
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The article summarizes the main points discussed at the seminar on “The Nobel Prize Lau-
reates, 2003,” held by the Czech Economic Association in March 2004. The seminar featured
two main speakers: Josef Arlt (University of Economics, Prague, and Charles University, Pra-
gue), who lectured on the work of Clive Granger; and Miloslav Vo‰vrda (Charles University and
UTIA Prague), who summarized the main ideas of the work of Nobel laureate Robert Engle.
Both of the papers are available on the Czech Economic Association’s web site, www.cse.cz.
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