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20 let CeRGe-eI
Společná příloha CERGE-EI a HN ke 20. výročí založení akademického pracoviště

úterý,
4. října 2011

V roce 1991 bylo v Praze založeno
špičkové akademické pracoviš-
tě, které pod zkratkou CERGE-EI
jako společné pracoviště Univer-
zity Karlovy a Akademie věd po-
skytujeekonomicképostgraduální
vzděláníaprovádípůvodníekono-
mickývýzkum.Voboučinnostech
bylopracoviště vuplynulýchdvou
desetiletích mimořádně úspěšné.
A nejen to. Ačkoli po pádu komu-
nismu vzniklo v celém postkomu-
nistickém regionumnoho nových
ekonomických center, institutů či
fakult, mělo mezi nimi CERGE-EI
výjimečné postavení.
Již od svého vzniku se vyznačo-

valo mezinárodním charakterem.
Jeho posluchačům přednášejí re-
nomovaní profesoři z předních
univerzit, jako například Univer-
sity of Chicago, Princeton Univer-
sity a dalších. Téměř polovinu pe-
dagogů tak tvoří cizinci.Apodíl ci-

Ekonomie světové třídy v Praze
CERGE-EI očima guvernéra České národní banky

zincůmeziposluchači je ještěvětší,
neboťzhruba tři čtvrtinystudentů
pocházejí z více než 30 zemí. Ač-
koli mají možnost studovat kde-
koli v Evropskéunii či vUSA, jezdí
zanejvyšším–doktorským–vzdě-
láním právě do Prahy.

Příliv mozků
V Evropě se v posledních letech
hodně a s obavami mluví o probí-
hajícím „odlivumozků“. CERGE-EI
všakbylovždyinstitucí,kteránejen
odlivumozků bránila, ale dokonce
zabezpečovala jejich příliv. Znám
řadu českých ekonomů, kteří stu-
dovali na západních univerzitách
adoČRsevrátilinebosechtějí vrá-
titprávěproto, žeCERGE-EInabízí
akademické prostředí stejné kvali-
ty, na jakou si na Západě zvykli.
Dalším výjimečným rysem pra-

coviště byly jeho úspěchy v oblas-
ti ekonomického výzkumu. Brzy
posvémzaloženísizačalorychlezís-
kávat mezinárodní uznání. Vzhle-
demkdoběamístusvéhovznikuse
výzkumzaměřoval na témataúzce

související s otázkami transforma-
ce někdejší plánované ekonomiky
na ekonomiku tržní. V popředí zá-
jmutakbylaprivatizace,mikroeko-
nomické změny v chování podni-
kové sféry, kapitálové trhy a vývoj
trhu práce v průběhu 90. let.
Názory zaznívající z CERGE-EI

se v období ekonomické transfor-
mace stávaly nepřehlédnutelnou

součástí širších hospodářsko-po-
litických diskusí. Zřejmě nejvíce
výzkumníci z CERGE-EI přispěli
k poznatkům o vlivu privatizač-
nícha restrukturalizačníchmetod
na výkonnost firem. Je zřejmé, že
bez privatizace by ke zvýšení vý-
konnosti firem nedošlo, a rovněž
je zřejmé, že privatizace musí být
následovánadalšímikroky.To jsou
závěry, kterémohou dnes znít tri-
viálně právě proto, že i výzkumné
práce CERGE-EI přispěly k tomu,
že jsou nyní všeobecně přijímány.
Sdovršovánímprocesutransforma-
ceseproměňovala itémata, jimižse
výzkumvCERGE-EI zabýval.Dnes
zahrnujímakroekonomickémodely
s heterogenními agenty, optimál-
ní zdanění, vliv rozvoje finančního
trhu na výkonnost firem, koordi-
načníproblémyvteoriiher, experi-
mentální ekonomii, postavení žen
natrhupráce,ekonomiikriminality
a podobně. Jde o témata, kterými
seběžnězabývávýzkumnaobdob-
nýchpracovištíchvevyspělýcheko-
nomikách.

Pracoval jsem na CERGE-EI ješ-
těvdobě skromnýchpočátků jeho
existence v žižkovskémhoteluOl-
šanka, známém středisku komu-
nistické odborářské elity.
PosvémnávratuzUSA jsempak

již jakozástupceřediteleCERGE-EI
pro výzkumapozději jako předse-
daNadaceCERGE-EImělmožnost
sledovat, jak pracoviště dozrává
dopodobystandardníekonomické
katedry, jakou jsemnapříkladzažil
během svých studií na univerzitě
v Pittsburghu.

Uplatnění absolventů
Poměříme-li kvalitu vědeckýchvý-
stupů různými citačními indexy,
pak si CERGE-EI stojí mimořádně
dobře. Podle žebříčku od profe-
sora Rudolfa Haňky z Cambridge
z roku 2007 zaujali prvních sedm
místvčeskéekonomickéobciprávě
výzkumnícizCERGE-EI.Apodle ji-
néhosrovnání(odmezinárodnísítě
Social Science Research Network)
patří CERGE-EI mezi 5 procent
nejlepších ekonomických praco-

višť na světě z více než 1200 hod-
nocených.
Možná ještě lépe než podle aka-

demických žebříčků je možno po-
souditúroveňškolypomocíuplat-
nění jejích absolventů v praxi.
Zadvědesetiletíúspěšnědokon-

čilo svá studia na CERGE-EI přes
300studentů,přičemždesítkytěch
zahraničních zůstaly v Praze a na-
lezly uplatnění ve finančních insti-
tucích a v soukromýchfirmách.
JakoguvernérČNBmohususpo-

kojením konstatovat, že v posled-
nímdesetiletí se stala nejvýznam-
nějšímzaměstnavatelemčerstvých
absolventů CERGE-EI právě cent-
rální banka.
Čeští i zahraniční absolventi

nám přinášejí cenné poznatky ze-
jménazesoudobémakroekonomie
amonetárníekonomiea již řadulet
se významně podílejí na vytváře-
ní ekonomického modelu, s jehož
pomocí se formulujenašeměnová
politika.

dokončení na straně ii

Jan Švejnar, Josef Zieleniec, zakladatelé CERGE-EI

Začali jsme od nuly a nyní ří-
díme instituci, která před-
stavuje elitní postgraduál-
ní školu a výzkumné pra-

coviště, hodnotí zakladatelé 20
let činnosti pražského CERGE-EI.
Byli prvními řediteli a na fungová-
ní pracoviště dohlíží dosud, Jan
Švejnar jakopředsedaVýkonného
adozorčíhovýboruaJosefZieleni-
ec jako jeho člen.

Jak vznikla myšlenka zřídit v Praze
americkýprogrampropostgraduální
ekonomickou výuku a výzkum?
Josef ZIelenIeC: Poprvé jsme se
sJanemŠvejnaremsetkaliveVídni.
Tobyloléto1988.Užzačínalytátpo-
litickéledyamněbylopoprvédovo-
lenovycestovatnakonferencizaže-
leznouoponu.JižtamjsmesJanem
dlouhodonocidebatovaliopropas-
ti dělící komunistickou ekonomii,
kterábylapředevšímscholastickou
ideologickou disciplínou pro zdů-
vodňování předností komunistic-
kého hospodářství, a západní eko-
nomii hlavního proudu.
Na počátku roku 1989 jsem zor-

ganizovalmezinárodníkonferenci
v Liblicích u Prahy, kde se poprvé
na naší půdě setkali ekonomové
z Východu a Západu. Přijel i Jan
Švejnar amy jsmemohli v naší de-

batěpokračovat i zaúčasti dalších
kolegů.Kdyžpadla železnáopona,
shodli jsme se okamžitě, že první,
co je u nás třeba udělat, je změnit
ekonomické vzdělávání. V lednu
1990 jsme s Janem sepsali první
verzi projektu CERGE.
JanŠveJnaR: Americký model byl
přirozenou volbou, protože podle
něj jedoušpičkováekonomickápra-
coviště prakticky na celém světě.

A jak byl tento nápad hned po pádu
železné opony přijímán? Vždyť stu-
diu západních ekonomů se věnovala
jen okrajová skupinka nadšenců.
JŠ: To asi nejlépe vysvětlí naše prv-
ní setkání s tehdy nově jmenova-
ným rektorem Univerzity Karlovy
Radimem Paloušem, který se nám
podívaldoočí a řekl: „Pánové, ale je
ekonomievěda?“Rozesmáloměto,
ale okamžitě jsem si uvědomil váž-
nost tétootázkypročlověka, který
v revolučních dnech vedl instituci,
kterábylavprůměrudalekoodsvě-
tové špičky, k níž ji chtěl přiblížit.
Vysvětlil jsem, že moderní eko-

nomie má silnou teoretickou část
a že druhá část je empirická a spo-
čívá v testováni hypotéz. Obě části
využívají matematiku a statistiku.
Oddechl si a oznámil, že právě ruší
Ústav marxismu-leninismu a že
můžemedočasně převzít prostory.
JZ:CERGE-EItakdoslovavyrůstalo
na troskách marxismu-leninismu.
Když jsemnapokynrektoraPalou-
še přebíral naše první prostory po
Ústavumarxismu-leninismu,našel

jsemve skříni nejenomsoškyMar-
xeaLenina,ale takébustyužtehdy
vládnoucímikomunistyzavržených
Stalina,GottwaldaadokonceDzer-
žinského–zakladatelesovětskétaj-
né politické policie a jedné z nejkr-
vavějších postav 20. století.

Prvotní pomoc rektora Palouše byla
asi velmi důležitá. Kde jinde jste
našli zastání?
JŠ:Ano, Paloušova role byla klíčo-
vá, ale na české straně jsme našli

důležitou podporu i u profesora
Rudolfa Zahradníka, předsedy
Akademie věd. Až do dnešních
dnů nám vždy pomáhalo vedení
UK a AV ČR. Ze zahraničí to byl
v počátku předevšímprofesor Ri-
chardQuandt,můj učitel na Prin-
cetonu, který v devadesátých le-
tech působil jako hlavní poradce
Mellonovynadacepro zeměbýva-
lého sovětského bloku. Pomáhal
nám projekt koncipovat a zajistil
první vlnu financování.

JZ:Myslím, že neocenitelné pomo-
ci se nám dostalo a dostává od zá-
padní ekonomické vědecké obce.
Špičkoví ekonomové jak ze Spoje-
ných států, tak ze západní Evropy
jezdilidoPrahynejenpřednášet,ale
mnozípřijalimístovřídícímvýboru
CERGE-EI.Toonistanovovali stan-
dardy vědecké práce a výuky a do-
hlíželi na jejich naplňování. Tak je
tomudodnes.

Pokračování na str. ii

Jan Straka
autori@economia.cz

Museli jsme nejdřív vysvětlit,
proč je ekonomie věda
Rozhovor

Miroslav Singer
autori@economia.cz

POHLed GUVeRNÉRA čNb
CERGE-EI se stará o příliv mozků,
říká Miroslav Singer. fOtO: HN

CERGE-EI*
– základní fakta:

Společné pracoviště
Národohospodářského ústavu
Akademie věd ČR a Univerzity
Karlovy v Praze.

Zaměřuje se na ekonomický
výzkum a doktorské studium.

Patří mezi 6% nejlepších
pracovišť v Evropě.

Výuka probíhá podle
modelu amerických univerzit
a je v angličtině.

Absolventi získají titul
akreditovaný v ČR a USA.

Na kvalitu výuky i výzkumu
dohlíží tým významných
českých a zahraničních
ekonomů.

* Center for Economic Research
and Graduate Education –
Economics Institute

JAK tO byLO NA zAčátKU Jan Švejnar a Josef Zieleniec, kteří akademické pracoviště zakládali, se před
20 lety museli potýkat s nedůvěrou části české odborné obce. Pnutí zpočátku vyvolávala i taková samozřejmost jako
odměňování vyučujících podle výsledků vědecké práce měřené mezinárodními standardy. fOtO: HN - MARtiN SVOzíLeK
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Ekonomie v posledních dvou
až třech desetiletích prodě-
lalavýraznouproměnu.Ože-
nila se spsychologií. Plodem

této svatby je behaviorální ekono-
mie – teorie lidskéhochování, kte-
ránevidí člověka jen jako racionál-
ního jedince, jenžvždydokážespo-
čítat, co je pro něj nejlepší, a vždy
jedná ve svém nejlepším – a poně-
kud úzce definovaném – osobním
zájmu. Naopak se snaží vysvětlit
zdokumentované případy, kdy
lidé nejednají v souladu s tradiční-
mipředpokladyekonomie:kdyžse
dělí o měšec peněz rovným dílem
s lidmi, které neznají a v životě se
s nimi nepotkají, přestože by si ho
mohlinechatcelý.Kdyžignorujídů-
ležité informace.Kdyžnepřemýšle-
jí, co jeproněsprávné,ale jakoovce
ve stádu dělají, co všichni ostatní.
Psychologie do tohotomanželství
přineslapoznatkyotom,coseděje
v lidské hlavě. Ekonomie přinesla
metody, jakměřit i fenoménytypu
důvěra, spolupráce, koordinace či
nepozornost.

Výzkum propadu trhů
Rozmach této „nové“ ekonomie
mácodo činění s generační obmě-
nou. Na CERGE-EI ji reprezentuje
například Jakub Steiner, vracející
se do Česka po působení na Nor-
thwestern University. Pomocí te-
orieher zkoumáproblémykoordi-
nacemezi lidmi na obecné úrovni.
Jeho teorie se snaží vysvětlit, proč
a jak občas dochází k náhlým, la-
vinovým změnám ve společnosti
– panikám na finančních trzích,
hromadným výběrům vkladů
vbankách či kolapsůmtotalitních
režimů jako před 20 lety v sovět-
skémblokučinedávnovarabských
zemích. Například každý se chce
zbavit akcií, pokud očekává, že se
jichbudouchtít zbavitostatní.Při-
tomneví, co ostatní hodlají udělat
a coočekávají oni sami.Nadruhou
stranu jsou očekávání nějak svá-
zána s realitou – každý má něja-
ký svůj kousek informace o tom,
zda akcie jsou doopravdy výnos-

né, či ne. Na základě těchto útrž-
ků si každý tvoří odhady, jak akcie
zřejměhodnotí i ostatní. Spomocí
matematiky se takovéodhadydají
konzistentně popsat. Zajímavým
výsledkem je, že velmi malá změ-
na fundamentální hodnoty akcie
stačí ke spuštění laviny výprodejů
– a to přesto, že v minulosti série
stejných malých změn žádnou la-
vinu nespustily.
Akciové trhy zkoumá i FilipMa-

tějka, kterýnedávnodokončil dok-
torát na Princetonu. Vychází z po-
znatku, že člověk moderní doby je
doslova zavalen informacemi. To
množství nelze rozumně vnímat,
zpracovatautřídit, apřitomsemu-
símena základěpřemíry informací
nějakrozhodovat.Filipprotorozvíjí
teorie založenéna předpokladu, že
lidé(spotřebitelé,firemnímanažeři
ifinančníanalytici)nevěnujínovým
informacím veškerou pozornost,
a často ani nejsou schopni přesně
rozpoznat jejichnáplň.Racionálně
některé informace ignorují, proto-
že senezdají být takdůležité – jsou

„racionálněnepozorní“.Některé ig-
norované informace se ale zpětně
ukážou jako důležité. Svůj omyl si
pak obvykle uvědomí všichni na-
jednou a se zpožděním a zareagují
drastickouzměnounákupníhocho-
vání či strukturyportfolia investic.
To může způsobit prudké výkyvy
cen akcií. Trhy tak na nejrůznější
změny reagují nepřesně a se zpož-
děním.
Filipova teorie tak například vy-

světluje propad akciových trhů
v roce 2008, kdy si celý svět uvědo-
mil dlouhodobě rostoucí problém
s hypotékami, a vyplývají z ní zají-
mavé závěry například pro činnost
tolik kritizovaných ratingových
agentur. Zatímco v normálních ča-
sech je vhodné, aby hodnocení rizi-
kovostibylonahrubéstupnici(AAA,
AA+,...),včasechvšeobecnénestabi-
lity bybyla lepší stupnice jemná.

Poznatky o chování lidí
Jaképreferencenosí lidévesvéhla-
vě a co tyto preference ovlivňuje?
Se svojí experimentální laborato-

ří tyto problémy zkoumá Michal
Bauerpřicestováníporozvojových
zemích,kdesepreference lidíutvá-
řely v nestandardních podmín-
kách. Získané poznatky nejen od-
halujíněcoz lidsképsychologie, ale
přispívají i k lepšímu porozumění
příčin nerovnosti a chudoby.
V jednom z projektů se věnuje

vztahu mezi vzděláním a trpěli-
vostí (tedy ochotou čekat na bu-
doucí výnosy) ve vesnických ob-
lastech Ugandy. Ochota čekat je
klíčovou vlastností pro řadu roz-
hodnutí jako zda spořit, posílat
děti do školy či v případě farmářů
investovat do lepších hnojiv. Vý-
zkum ukazuje, že farmáři v těchto
chudých oblastech jsou extrémně
netrpěliví – relativně k současné
spotřeběsibudoucíchvýnosůcení
výrazněméněnež lidévevyspělých
zemích.Vyššípočet letveškolečiní
ale lidi trpělivějšími.Tytovýsledky
tedypodtrhují důležitost vzdělání
pro ekonomický rozvoj.
VnovějšímprojektuMichal s tý-

mem spolupracovníků zkoumá,
zda prožitek války ovlivňuje soci-
ální chování. Stávají se lidé se zku-
šeností válečného konfliktu sobe-
čtějšími, nebo naopak jednají „pro
skupinu“? Pomocí experimentál-
ních her se stovkami dětí a dospě-
lých v Gruzii a Sieře Leone ukazu-
je, že válečná zkušenost v dětství
adospívánívedekvětšísoudržnosti
uvnitř komunity a zároveňk větší-
muupřednostňování členů vlastní
skupiny před členy jiných skupin.
Tento efekt se potvrzuje bez ohle-
dunato, zdaodválkyuplynulošest
měsíců,nebodeset let.Výsledkyvý-
zkumupomáhajíosvětlit jevypozo-
rované v mnoha postkonfliktních
společnostech–ať jižrychloupová-
lečnouobnovu,čitrvajícínesnášen-
livost a cyklické konflikty.
PrácetěchtoekonomůzCERGE-

EI si našly cestu do předních od-
bornýchčasopisůvčetněAmerican
Economic Review. Ukazují, jakým
směrem se ubírá ekonomie jako
věda, a pomáhají nám lépe pocho-
pit svět, ve kterém žijeme. Možná
i proto je obor stále populárnější
mezi studenty.

Autor pracuje v CeRGe-ei

Proč je důležité vědět,
co se děje v lidské hlavě

Nový směr s CErGE-EI Mladá generace ekonomů se s projektem špičkového akadem

Dokončení ze str. I

Nejednalo se jenom o to, že jsme
byli důsledně anglicky mluvící in-
stitucí. Tato hrana se obrousila
jako první. Jiné nároky na učitele,
jinéstandardya jinépostupyvýuky
doktorandů,odměňovánídůsledně
podle výsledků vědecké prácemě-
řenémezinárodními standardy, to
vše vyvolávalo velké napětí.
Dnes už jsou mnohé tyto po-

stupy běžné i na jiných pracoviš-
tích, ale v prvních letech fungo-
vání CERGE to vyvolávalo pnutí
podobné imunologické reakci, kdy
organismus odmítá transplanto-
vaný orgán. Valilo se to na nás ze
všech stran. Pro zbytek odborné
obce byla ze začátku naše institu-
ce problémem. Ale překvapilomě,
jakrychlesesprojektemztotožnili
mladí čeští ekonomové.

Proč jste se rozhodli propojit univer-
zitní programpostgraduálního vzdě-
lávání s ústavem Akademie věd?
JZ: Za komunismu bylo normou
téměř totální oddělení výzkumu
a výuky. Na školách se učilo a vý-
zkumsedělal vAkademii věd.Pře-
kryv bylminimální. Přitomzkuše-

nost zemí snejlepšími výsledkyve
vědě a výuce je přesně opačná. Až
navýjimkynenídobréhovýzkumu
bez výuky a není dobré výuky bez
intenzivní vědecké práce učitelů.
JŠ: Od počátku jsme CERGE-EI
koncipovali jako instituci, která
bude mířit na světovou úroveň
a bude schopna konkurovat nej-
lepším ekonomickým katedrám
avýzkumným institucímve světě.

Na to je potřeba minimálně 35 až
40 špičkových ekonomů a značný
rozpočet. Naděje na tento rozsah
činnosti existovala pouze v pro-
pojení CERGE aNárodohospodář-
ského ústavu AV ČR. Proto jsem
v roce 1992 souhlasil s tím, že se
stanu zakládajícím ředitelem Ná-
rodohospodářského ústavu a obě
instituce propojíme. Tak vzniklo
CERGE-EI.

Podařilo se vám splnit cíle, které jste
si před dvaceti lety dávali?
JZ:Určitě. Stačí se jen podívat na
výčet úspěchů pracoviště a jeho
vysoké standardy.
JŠ: Akademické pracoviště CER-
GE-EI zajišťuje, že u nás vyrůstají
nové generace ekonomů, kteří již
fungují na stejné úrovni jako je-
jich kolegové z nejlepších zahra-
ničních škol.
Hned po revoluci mě bohužel

překvapila nepřipravenost čes-
kých institucí náš projekt dosta-
tečněocenit.Na jednustranu jsme
běhemdevadesátých let let získali
ze zahraničních zdrojů okolo dva-
ceti milionů dolaru (a to byl tehdy
ještě kurz 30 i 40 korun za dolar),
na druhou stranu ale místní insti-
tuce nebyly schopny dlouhodobě
podpořit naši vizi nejvyšší kvality.
Tento problém bohužel částečně
přetrvává dodnes.

Co byste z dnešního pohledu udělali
jinak?
JZ:Myslím, že bych se snažil pře-
svědčit Jana a vedení Univerzity
Karlovy, abychom se pustili rov-
noudozaloženíekonomickéfakul-
ty. Byl by tomožná složitější úkol,

ale na druhé straně celá ekonomie
na univerzitě by byla pod jednou
střechou. Jednotlivé úrovně stu-
dia by se mnohem více vzájemně
ovlivňovaly a obohacovaly a eko-
nomie by měla lepší pozici uvnitř
univerzity.
JŠ:Souhlasím.Bylobyto lepší, pro-
tože všechna zahraniční špičková
pracoviště jsou větší než nyněj-
ší rozsah CERGE-EI. Na druhou
stranu, začali jsme od nuly a nyní
řídíme instituci, která představu-
je elitní postgraduální školu a vý-
zkumné pracoviště. Má prestižní
profesorský sbor, který publikuje
ve světových odborných časopi-
sech a vyučuje stejně, jako se vy-
učuje na prestižních amerických
univerzitách.
JZ:Ano, na tobychomopravdune-
měli zapomínat. Pro mne, který
pamatuje začátky této instituce,
všechny ty problémy, které se na
nás každodenně valily, a improvi-
zaci, která v té době byla základní
metodoupráceprvního ředitele, je
potěšenímsledovat samozřejmost
choduzavedenéarespektované in-
stituce.

Autor pracuje v CeRGe-ei

Vysvětlovali jsme, že ekonomie je věda

Libor dušek
autori@economia.cz

PRezeNtACe Výzkumu Michal Bauer zjišťuje, jak válka ovlivňuje sociální chování lidí. foto: dAVid BeRNARd

Ekonomie světové
třídy v Praze

Dokončení ze str. I

Jedna absolventka působila již
v dřívější bankovní radě ČNB
a mezi členy stávající bankovní
rady jsme CERGE-EI prošli dva.
Další absolventy najdeme na uni-
verzitáchvzápadníEvropě ivUSA,
v Evropské centrální bance, v Ev-
ropské bance pro obnovu a roz-
voj i jinde. Sedm absolventů našlo
uplatnění v Mezinárodním mě-
novém fondu, přičemž u většiny
z nich vedla cesta do této institu-
ce přes ČNB. Do svých pozic pro-
šli konkurzy v ostré mezinárodní
konkurenci, kdevprůměruuspěje
jenkaždýpadesátýuchazeč.Široké
a často velmi prestižní uplatnění
absolventůvdomácích i vmeziná-
rodních institucích jednoznačně
svědčíovysokéúrovnivýuky,které
se jimvPrazedostalo, i o tom, jaký
pozitivní, byťobtížněexaktněmě-
řitelný,dopadCERGE-EIvmeziná-
rodním prostředí zanechává.
Předdvaceti lety stála za založe-

ním CERGE-EI myšlenka vytvořit
v Praze akademickou instituci na
vysoké mezinárodní úrovni. Jsem
přesvědčen, že tatomyšlenkabyla
beze zbytku naplněna.

Behaviorální
ekonomie nevidí
člověka jen jako
racionálního
jedince, jenž vždy
dokáže spočítat, co
je pro něj nejlepší,
a vždy jedná
ve svém nejlepším
– a poněkud úzce
definovaném
– osobním zájmu.

1
Ghana

6
Arménie

8
Gruzie

2
Chorvatsko

Státy, ze kterých
studenti pocházejí

Ostatní státy

kVALitNí VýukA Za dvacet let existence dokončilo studia na CERGE-EI
přes 300 studentů. Vyučuje se zde stejně jako na prestižních amerických
univerzitách. foto: dAVid BeRNARd
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mického pracoviště rychle ztotožnila, absolventi nacházejí uplatnění v Evropě i v USA

Prvotřídní PhD program.
To, že CERGE-EI má
studenty z tolika různých
zemí, jej ve světě činí
unikátním.

Joseph E. stiglitz
Člen Výkonného a dozorčího výboru
CERGE-EI

michaela Erbenová
(PhD 1997)

ZástupCE řEdItElE
OdbORu dOhlEdu nad
fInanČním tRhEm,
mEZInáROdní měnOVý
fOnd

Zkoumá rozhodování jedinců při riziku a nejistotě.
Vyvíjí modely, jak si lidé vybírají mezi riskantními
alternativami, když mají nejasné nebo špatně
definované preference. pavlo blavatskyy získal
profesuru ve věku 29 let. V nejnovějším žebříčku
deníku handelsblatt byl vyhodnocen jako třetí
nejlepší mladý ekonom (do 40 let) působící
v německy mluvících zemích.

V mmf se zabývá posílením bankovního dohledu
a krizovým řízením v oblasti finančního sektoru
v řadě zemí. pracovala jako poradkyně předsedy
vlády ČR, poté byla členkou bankovní rady České
národní banky.

pracoval v poradenské společnosti mcKinsey
& Co, poté v Citibank. Od roku 2007 působí
v Raiffeisenbank. při fúzi s ebankou pracoval jako
integrační manažer. Od roku 2008 je finančním
ředitelem.

poskytuje finanční poradenské služby, např. plány
zlepšení dlouhodobého kapitálu, poradenství při
swapových transakcích, strukturace dluhu nebo
transakční management. pracovala na stovkách
transakcí v hodnotě přes 3 miliardy dolarů.

Pavlo Blavatskyy
(PhD 2005)

pROfEsOR
ExpERImEntální
EKOnOmIE
na unIVERsItät
InnsbRuCK

Anna racheva-
sarabian (PhD 2007)
VICEpREZIdEntKa
pORadEnsKé
spOlEČnOstI fIEldman,
ROlapp & assOCIatEs
(CalIfORnIa, usa)

Karel soukeník
(PhD 2001)

VýKOnný řEdItEl,
fInanCE,
RaIffEIsEnbanK, a.s.

Vybraní
absolventi

V kanadské centrální bance se zaměřuje na finanční
trhy, zejména na odměňování vedoucích pracovníků
v korporacích. Ve své poslední akademické publikaci
analyzovala platy českých manažerek.

Theodora Paligorova
(PhD 2007)
analytIČKa V OddělEní
fInanČníCh tRhů banK
Of Canada

Odkud jsou mladí lidé, kteří nyní studují CERGE-EI (počty doktorandů z jednotlivých zemí)

Vyučující podle univerzity, na které získali titul PhD
Univerzita Město Země Jména

University of Chicago Chicago usa Radim Boháček, Libor dušek, Michal Pakoš

Princeton University princeton usa Filip Matějka

University of Michigan ann arbor usa Peter Katuščák

University of Minnesota minneapolis usa Byeongju Jeong

Washington University st. louis usa Sergey Slobodyan

University of Houston houston usa evžen Kočenda

University of Pittsburgh pittsburgh usa Štěpán Jurajda, Petr Zemčík

University of Virginia Charlottesville usa Levent Celik

Johns Hopkins University baltimore usa Alena Bičáková

University College London londýn Velká británie Fabio Michelucci

London School of economics londýn Velká británie evangelia Vourvachaki

Univerzita Karlova praha Česká republika Michal Bauer, Jan Hanousek

ČVUT praha Česká republika Michal Kejak

CeRGe-ei praha Česká republika daniel Münich, Lubomír Lízal, Krešimir Žigić

držitelé Nobelovy ceny, kteří přednášeli na CeRGe-ei
Nobelova cena udělena v roce Nobelova cena udělena v roce

● prof. Finn e. Kydland 2004
● prof. Robert M. Solow 1987
● prof. Kenneth S. Arrow 1972
● prof. Gary S. Becker 1992
● prof. Robert F. engle iii 2003
● prof. Joseph e. Stiglitz 2001
(Člen Výkonného a dozorčího výboru CERGE-EI)

● prof. James J. Heckman 2000
● prof. edward C. Prescott 2004
● prof. Vernon L. Smith 2002
● prof. James A. Mirrlees 1996
● prof. Christopher Pissarides 2010
● prof. Roger Myerson 2007

3
Kazachstán

1
pákistán3

ázerbájdžán

3
uzbekistán

1
Japonsko

6
bělorusko

17
ukrajina

1
moldavsko

3
bulharsko

1
Rumunsko

1
makedonie

1
litva

1
polsko

1
německo

22
slovensko

1
bosna a herz.

1
srbsko

2
albánie

26
Česko

1
Etiopie

1
Irák

1
Keňa

1
Čína

16
Rusko

3
mongolsko
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Štěpán Jurajda, ředitel CERGE-EI

Kvalita a legitimita vládnutí
jeovlivněna i špatnousitua-
cí vefinancování sociálních
věd, tvrdí Štěpán Jurajda,

ředitel CERGE-EI, kde chce ročně
studovat na dvě stovky domácích
a zahraničních studentů. Do lavic
jich nakonec zasednou jen asi tři
desítky nejúspěšnějších, aby pod
dohledem předních světových
ekonomů získali doktorát z eko-
nomie,který jeuznávánnejenvEU,
ale i v USA.

Vyjádřil jste se, žefinancování spole-
čenských věd je v Česku v porovnání
s ostatními obory podfinancované.
Při pohledu na některé výsledky
práce se někomu může zdát, že se
stále s penězi plýtvá...
Bohužel obojí je správně. Na soci-
ální vědy jde menší část rozpočtu
než v jiných zemích. Navíc jeho
podstatná část končí tam, kde se
kvalitního výzkumu dělámálo. To
jedánodojistémíryhistoricky, jeli-
kož sociální vědybylydesetiletími
komunistické doktríny poškoze-
ny nesrovnatelně více než ostatní
vědníobory.Alenadnešnímstavu
má svůj díl viny i vládní Rada pro
výzkum, vývoj a inovace, která na
sociálníoboryaplikovalasystémfi-
nancování, jež zvýhodňuje snadno
generovanéprácebezmezinárodní
relevance.
Přitom sociální vědy jsou ne-

smírně užitečné, mimo jiné i pro
kvalitu a legitimitu vládnutí. Ab-
solventi kvalitních sociálněvěd-
ních vzdělávacích programů mo-
hounapomáhat našimvládámdě-
lat rozhodnutí založená na kvalit-
ních, nikolivúčelovýchanalýzách.
Hospodářská, zdravotní, sociální
ivzdělávacípolitikaovlivňuježivot
každéhoznás.Buďmůžepomáhat
konkrétním lidem, nebo jen bez
většího efektu utrácet prostředky
daňových poplatníků.
Podfinancování společenských

věd u nás potvrdil ve své zprávě
imezinárodníaudit, kterýsiv rám-
cioperačníchprogramůzadalomi-
nisterstvo školství.

Jaké jsou hlavní oblasti akademické
ekonomie, v níž se CeRGe-ei pro-
filuje?
CERGE-EI se v prvním desetiletí
své existence zaměřilo především
na studium transformace postko-

munistickýchekonomik.Vposled-
ní době jsou ale naši výzkumníci
úspěšní v oblastech tak různých,
jako je teorie her, experimentál-
ní ekonomie, ekonomie práce či
vzdělávánínebonaopakmonetár-
ní ekonomie včetněmakroekono-
mickýchmodelůvyužívanýchcen-
trálními bankami. Vytváříme teo-
retické modely, které napomáhají
pochopení a ovlivňování ekono-
mickýchvztahůamnohépredikce
také testujeme empiricky.

To vyžaduje, abyste měli kvalitní
výzkumníky a učitele. Jak je v Česku
získáváte?
Nezískáváme jepřímovČesku, ale
na mezinárodním trhu práce, kde
soutěžímesostatními zahraniční-
miústavyakatedramio tynejlepší
v oborech, které právě potřebuje-
me obsadit. Je to náročné. Nabí-
zíme sice kvalitní tým spolupra-
covníkůaPrahu jakoskvěléměsto
pro život, ale většinunámi oslove-
nýchobvykle „uloví“bohatší školy.
Celý proces hledání začne několi-
kadesítkamipohovorůnavýroční

konferenciAmerické ekonomické
asociace.Následují seminářevPra-
ze, a pokud jsou žadatelé o místo
dostatečně kvalitní, pak i několik
nabídekpozicenaCERGE-EI,zkte-
rých, kdyžmámeštěstí, se jedna či
dvě uchytí.
Letos se nám podařilo najmout

našehobývaléhošpičkovéhoabsol-
ventaJakubaSteinera,kterýnejpr-
ve pracoval několik let na Univer-
sity of Edinburgh a na Northwes-
ternUniversity, jejíž business ško-
la, kde působil, patří mezi nejlepší
na světě.

Kolik lidí se ročně ke studiu hlásí
a proč chtějí studovat teoretickou
ekonomii zrovna v Praze?
Přihlášek bývá až dvě stě, nicmé-
ně do prvního ročníku bereme jen
o něco víc než třicet studentů. Ti
pochází opravdu z celého světa,
především z postkomunistického
regionu, a mají často velmi roz-
dílné zkušenosti. Studenty k nám
lákámožnostzískatnejendoktorát
akreditovaný v ČR, a tedy EU, ale
zároveň i doktorský diplom plat-

ný v USA. Veškerá výuka probíhá
v angličtině, hodně se věnujeme
rozvoji schopnosti studentů pou-
žívat tento jazyk jako prostředek
vědeckékomunikace.Nášprogram
stále láká i nesmírně talentované
mladé lidi.Mnozí z nich se stali re-
nomovanými odborníky. I nosite-
lé Nobelovy ceny, kteří jsou hosty
CERGE-EI, si všímají výbornékva-
lity našich studentů.

Chodí k vám jenekonomové, nebose
hlásí i studenti z jiných oborů?
Jedna typická skupina studentů
přichází z matematicko-fyzikál-
ních fakult a pracuje především
na rozvoji své ekonomické intui-
ce.Ekonomovévětšinoupotřebují
rychle doplňovat svoje technické
dovednosti.

Na CeRGe-ei studuje a pracuje řada
cizinců. Projevuje se to nějak na
atmosféře školy?
Atmosféra je vynikající právědíky
kombinaci zajímavých lidí z mno-
ha zemí světa. Když vzpomínám
na svá doktorská studia, byl ten-

to aspekt let strávených nároč-
ným studiem jedním z nejpříjem-
nějších. O to víc nás mrzí, jak se
ministerstvo vnitra chová k věd-
cům a studentům našeho výběro-
vého programu, pokud pochází ze
zemímimoEvropskouunii. Jeden
náš korejský profesor to před pár
lety vzdal a odešel – stačilo „jen“
pár nocí strávených v nesmyslné
frontěna cizinecképolicii, kde byl
i fyzicky ohrožován. Ještě pestřej-
ší je situace od začátku letošního
roku,kdy třeba ihostující studenti
z americkýchuniverzitpodstupují
častozmatečnávízovámartyria tr-
vající i 120avícední, kterábytřeba
v sousedním Německu či Polsku
byla nemyslitelná.

V loňském roce jste založili projekt
ideA. Čemu se věnuje?
Jde o projekt, který je zastřešen
Národohospodářským ústavem.
To je to EI v našem názvu, které
odpovídá anglickému překladu
Economics Institute. Ve vyspě-
lých zemích je obvyklé, že kromě
jasněpolitickyprofilovanýchthink

tanků, které působí i u nás, exis-
tují také renomované ideologic-
ky neutrální instituce nabízející
věrohodné kvantitativní analýzy
hospodářskýchpolitik, jakexante,
tak ex post. Projekt IDEA aspiruje
býtprávětakovýmzdrojemužiteč-
ných analýz. Pro veřejnou debatu
využívá jak akademických výstu-
pů CERGE-EI, tak vlastních ana-
lýz. Kvalita reforem prováděných
našimi vládami je notoricky nízká
avýznamprojektu IDEAjemyslím
nesporný.Konečně tři z našichvý-
zkumných pracovníků dnes půso-
bí i v poradním orgánu NERV, kde
často analýz IDEA využívají.

Když se tolik věnujete reformám,
nechystáte se také v příštích letech
reformovat i CeRGe-ei?
Reformovat ani ne, ale chceme se
rozšiřovat. Naše vnitřní pravidla
fungování, jakojeexterníhodnoce-
ní práce našich výzkumníků, jsou
základem úspěchu, který je třeba
zachovat.Vporovnánísekonomic-
kými vědeckými pracovišti, která
naleznetevmezinárodníchžebříč-
cíchnapodobnýchmístech, jako je
CERGE-EI, jsme však pracoviště
velmi malé. Proto chceme rozšířit
nabídku našich vzdělávacích pro-
gramů i ve spolupráci s jinými in-
stitucemi tak, abychom do Prahy
přilákali další špičkové ekonomy
zceléhosvětaaprospěli tak tomu-
to regionu.
Konkurence jestáleostřejšíamy

nemůžeme zůstat stát na místě.
Než budeme schopni tomuto cíli
dostát a také dále schopni rozvi-
nout aplikované analýzy projek-
tu IDEA,musíme nejprve dokázat
přežítnesmyslnápravidlafinanco-
vání sociálních věd, která asi ještě
několik let budou finančně moti-
vovatekonomykvýzkumůmmalé
mezinárodní relevance.

Autor rozhovoru působí
v think tanku iSeA

Tomáš Jelínek
autori@economia.cz

Vlády se musí rozhodovat
na základě kvalitních analýz
Rozhovor

Kdo VyuČuJe NA CeRGe-ei? Hledání výzkumníků a učitelů pro akademické pracoviště CERGE-Ei začíná desítkami pohovorů na výroční konferenci Americké
ekonomické asociace, říká Štěpán Jurajda. foTo: dAVid BeRNARd

znalostem v celosvětovém měřít-
ku. Nejde jen o české zkušenosti,
ty jsou pouze malou částí našich
nových znalostí.
Patrně nejdůležitějším momen-

temekonomickétransformacebyla

privatizace. Zatímco nutnost pri-
vatizace a efektivita soukromého
vlastnictví je teoretickydobřezdů-
vodněná, praktické postupy i vý-
sledky v jednotlivých zemích byly
rozdílné. Privatizace zahraničním
vlastníkům rychle, často skokově,
zvýšila efektivitupodnikůpraktic-
kyvevšechzemích.Přineslakapitál,
znalosti avedlakzapojenífiremdo
mezinárodních vazeb. Privatizace
domácím vlastníkům ovšem vedla
k regionálně velmi rozdílným vý-
sledkům. Pozitivní, avšak pozvol-
ný, efekt měla ve střední Evropě.
V Číně, kde je na definitivní hod-
nocení brzy, má domácí vlastnic-
tví velmi pozitivní dopad. Naproti
tomu žádný či dokonce negativní
dopad privatizace bývá uváděn ze
zemí bývalého Sovětského svazu.
Tyto zásadní regionální rozdílydo-
kumentují jednaknízkouefektivitu
kapitálovýchtrhůvpočátkutrans-
formace, takirolimakroekonomic-
késtability,podnikatelskéhorámce
amanažerských dovedností.

Pádkomunismudoprovázený
kolapsemcentrálníhopláno-
vání a následná ekonomická
transformace umožnily eko-

nomům provést mnoho výzkumů,
které by jinak nebyly možné. Dů-
vodje jednoduchý.Zatímcovjiných
vědníchoborechneníproblémpro-
vést experiment, kdymáme vnější
podmínky pod kontrolou a může-
me izolovat jednotlivé vlivy, spole-
čenskésystémymůžemejenporov-
návat. Ekonomická transformace
byla jedinečnou a zásadní změnou
systému. Obdobně jako historiko-
vénemámekdispozicialternativní
vývoj za jinak nastavených hospo-
dářských pravidel.
Analýzaekonomickétransforma-

ce se vyprofilovala do svébytného
oboru (Economics of Transition)
nejen s novými otázkami, ale i me-
todologickýmipostupy. Zkoumání

transformace na počátku narazilo
na limity – propast mezi „východ-
ními ekonomy“, kteří znali dobře
starý systém centrálních ekono-
mik se všemi jejich zvláštnostmi,
aleekonomickývýzkumznali spíše
jen z pohledu dogmat socialismu,
a „západnímiekonomy“,kteří zvlá-
dali standardnívědeckémetodolo-
gie a postupy.

Regionální rozdíly v privatizaci
CERGE-EI bylo jednou zmála aka-
demických institucí ve střední
a východní Evropě, které se roz-
hodly tuto propast přemostit ne
jen „mezinárodní vědeckou spolu-
prací“, ale hlavně výchovou nové
generace ekonomů. Rigorózní vý-
ukou ekonomie podle západních
standardů brzy vyrostla nová ge-
neraceakademiků,kteřímělivma-
líčku jakvědeckémetody, tak i spe-
cifika postkomunistických zemí.
Dovoltemineúplnýa čistě subjek-
tivnívýběrvýsledkůvýzkumu,kde
CERGE-EI významně přispělo ke

Privatizace nevedla vždy k lepším výsledkům
Lubomír Lízal
autori@economia.cz

Na rozdíl od teoretických očeká-
váníahistorickýchzkušeností roz-
vojových zemí nebyla privatizace
v transformačních ekonomikách
spojena s poklesem zaměstnanos-
ti v privatizovaných firmách. Bylo
tomunaopak,rostoucíprivatizova-
néfirmymělyčastovyššízaměstna-
nost než obdobné státní podniky.

Rozpor s politickými postoji
S tím souvisí otázka, jaké jsou pří-
činy propaduHDPv řádu 20 až 40
procent, který zažily na počátku
transformace všechny země, bez
ohledu na zvolenou strategii. Šlo
skutečně o dopad nevhodných
transformačníchpolitik,nebonám
unikájinýjev?Mýmvysvětlenímje,
že prvotní propadHDP do značné
míry ukazuje objem nechtěné ko-
munisticképrodukce.Liberalizace
přinesla okamžitou a obrovskou
změnu poptávky po zboží a služ-
bách, které neodpovídala zdědě-
ná vzdělanostní struktura obyva-
tel, zaměřená velmi silně na „staré

a tradiční“profese.Zatímcopokles
„staré“ poptávky vedl k propouš-
tění, rychlý růst „nové“ poptávky
neměl kdo uspokojit.
Jak ukazuje jiný výzkumkolegů,

diametrálněodlišnákvalitanového
zbožíaslužebbyla jennepatrnězo-
hledněna v oficiálních statistikách
inflace. Tak došlo k podhodnocení
růstu HDP v dalších letech. Tento
rozdíl může být až třetina uvede-
néhorůstu.Dlouhodobéposilování
měnypodporuje tuto hypotézu.
Ekonomické výzkumy transfor-

maceposkytujínatentohistorický
procesjinýpohled,nežkterýnachá-
zímevpolitickýchdebatách.Někte-
rézávěryjsouneintuitivní,nedajíse
zhutnit do politických hesel nebo
jsou přímo v rozporu s politickými
postojičiosobnímipocity, „jakto je
správně“.Aleprávěprotostojí zato
jimvěnovat pozornost.

Autor je členem bankovní rady ČNB,
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vyučuje
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stále ostřejší a my
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