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Czech Economic Society and Slovak Economic Association Meeting 2019 (CES-SEAM-2019)
Česká společnost ekonomická a Slovenská ekonomická spoločnosť v spolupráci s Mendelovou univerzitou
v Brne a Maďarskou ekonomickou asociáciou zorganizovali v dňoch 12. – 13. septembra 2019 v priestoroch
Mendelovej univerzity výročnú konferenciu Slovenskej ekonomickej spoločnosti a Českej společnosti
ekonomickej CES-SEAM 2019 (Czech Economic Society and Slovak Economic Association Meeting 2018).
Hlavnými prednášajúcimi boli Paul de Grauwe (London School of Economics) a Ľuboš Pástor (University of
Chicago a Národná banka Slovenska).
Prezident ČSE Kamil Galuščák poznamenal, že je potešujúce, že sa koná prvá spoločná konferencia našich
ekonomických asociácií, ktorá je príležitosťou na prezentovanie toho najlepšieho z ekonomického výskumu
našich krajín. Predseda SEA Martin Šuster vyzdvihol, že spoločnú konferenciu slovenskej a českej ekonomickej
spoločnosti sa podarilo zorganizovať v období, kedy oslavujeme 100 rokov od vzniku Československa.
Z pohľadu ekonómov bolo Československo ostrovom stability v stredoeurópskom regióne, krajinou so stabilným
rastom, vysokou životnou úrovňou a nízkou infláciou – kým všetky susedné krajiny trpeli hyperinfláciou
a opakovanými krízami. Tradícia zodpovedných hospodárskych politík pretrvala aj v následníckych krajinách
a dnes je Česko krajinou s najnižšou nezamestnanosťou v EÚ, zatiaľ čo Slovensko môže byť hrdé na jedno z
najvyšších temp konvergencie za posledných 25 rokov, vďaka ktorému sa medzera životnej úrovne voči Česku
znížila na tretinu.
Počas konferencie bolo prezentovaných viac ako 100 vedeckých štúdií od 211 autorov a spoluautorov,
reprezentujúcich viac ako 100 inštitúcií z 20 krajín sveta. Konferencie sa zúčastnilo 170 účastníkov, aktívnych
(prezentujúcich), ako aj pasívnych účastníkov (najmä z radov doktorandov a spoluautorov). Pokryté boli
prakticky všetky oblasti ekonomického výskumu, od histórie ekonomického myslenia, cez financie,
makroekonómiu, menovú a fiškálnu politiku, trh práce, teórie rastu, finančnú stabilitu, ekonómiu obchodu,
vzdelávania, zdravotníctva a nerovností, ekonometriu, až po regionálnu, experimentálnu a behaviorálnu
ekonómiu. „Obzvlášť potešujúca je vysoká kvalita prezentovaných príspevkov a následnej diskusie“, uviedol
predseda vedeckého výboru konferencie a prodekan Fakulty provozně ekonomické Mendelovy univerzity
Svatopluk Kapounek.
Počas konferencie udelila SEA Cenu pre mladého ekonóma (do 35 rokov) za najlepší výskumný článok
prezentovaný na konferencii. Vedecký výbor konferencie zvolil z 18-ich príspevkov prihlásených do súťaže
prácu Jakuba Lonského z University of Pittsburgh „Does immigration reduce far-right popularity? Evidence from
Finnish municipalities“.
„Výročné konferencie SEA sú špecifické tým, že umožňujú študentom doktorandského štúdia a mladým
vedeckým pracovníkom získať spätnú väzbu na ich výskum od skúsenejších kolegov zo zahraničia. Existujúci
štatút pasívnych účastníkov dáva možnosť prísť na konferenciu bez prezentovania vlastného výskumu, ktorý
najmä v prípade mladých výskumníkov zatiaľ absentuje. Neodškriepiteľnou výhodou je tiež skutočnosť, že sa
na konferencii neplatí žiadny poplatok. Napriek všetkým týmto výhodám, konferencie sa zúčastnilo iba 8
študentov zo slovenských vysokých škôl, z celkového počtu 58 študentov – tento nízky záujem zo strany

Slovákov o jednu z najlepších vedeckých ekonomických konferencií v rámci krajín V4 nás každým rokom
prekvapuje“, zhodnotil Eduard Baumöhl, podpredseda SEA.
Paul de Grauwe je profesorom ekonómie na London School of Economics. V minulosti pôsobil ako hosťujúci
profesor na viacerých univerzitách, ako napr. University of Paris, University of Michigan, University of
Pennsylvania, Humboldt University Berlin, Université Libre de Bruxelles, Université Catholique de Louvain,
University of Amsterdam, University of Milan, Tilburg University, University of Kiel. Pôsobil tiež v Rade riaditeľov
FED-u, Japonskej centrálnej banky a Európskej centrálnej banky. V prednáške s názvom „Behavioural
Macroeconomics: A New Way to Think About the Macroeconomy“ (Behaviorálna makroekonómia: Nový smer
rozmýšľania o makroekonómii) argumentoval, že tradičné ekonomické modely nesprávne predpokladajú plnú
informovanosť ekonomických hráčov o všetkých možných stavoch ekonomiky. Miesto toho by sa mali používať
jednoduché rozhodovacie pravidlá, z ktorých si racionálni ľudia vyberajú tie pravidlá, ktoré dávajú najlepšie
výsledky. Takéto modely sú nielen realistickejšie, ale aj poskytujú lepšie predikcie o vývoji ekonomiky.
Ľuboš Pástor je profesorom na Booth School of Business University of Chicago a člen bankovej rady Národnej
banky Slovenska. Je jednoznačne najúspešnejším akademickým ekonómom zo Slovenska. Svoje práce
publikoval v najprestížnejších vedeckých časopisoch, ako napr. American Economic Review, Journal of
Finance, Journal of Financial Economics, Journal of Monetary Economics, Journal of Political Economy, Review
of Financial Studies. Za svoj výskum získal viacero cien a eviduje viac ako 13 tisíc citácií. Vo svojej prednáške
na tému „Rational Backlash Against Globalization“ (Racionálny odpor proti globalizácii) vysvetľoval ako rastúci
odpor voči globalizácii v bohatých krajinách súvisí s rastúcou príjmovou nerovnosťou v západnom svete.
Na záver konferencie sa konalo valné zhromaždenie Slovenskej ekonomickej spoločnosti. Členovia prijali
správu o činnosti spoločnosti a schválili plány a rozpočet na ďalší rok.
Viac informácií a program konferencie:
http://www.cse.cz/en/page/czech-economic-society-and-slovak-economic-association-meeting
Vedecký výbor konferencie CES-SEAM 2019: Svatopluk Kapounek (predseda - Mendelova univerzita v Brne),
Jarko Fidrmuc (Zeppelin University in Friedrichshafen), Kamil Galuščák (Česká národní banka), Jan Hanousek
(Karlova univerzita, CERGE-EI), Gyula Pleschinger (Maďarská národná banka), Martin Šuster (Národná banka
Slovenska)
Organizačný výbor konferencie CES-SEAM 2019: Hana Vránová (predseda - Mendelova univerzita v Brne),
Eduard Baumöhl (Ekonomická univerzita v Bratislave a Národná banka Slovenska), Dominika Doubková
(Mendelova univerzita v Brne), Hana Lipovská (Masarykova univerzita v Brne), Barbora Šiklová (Mendelova
univerzita v Brne), Tomáš Výrost (Ekonomická univerzita v Bratislave)
Konferenciu podporil Visegrad fund a tiež Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Národná banka Slovenska
a spoločnosť Bureau van Dijk.
Slovenská ekonomická spoločnosť (SEA) je vedecké a odborné združenie ekonómov. Je to občianske
združenie, ktorého cieľom je rozvíjať a podporovať teoretický a aplikovaný výskum v ekonomických vedách.
Podporuje pokrok v ekonomickom vzdelávaní na Slovensku s dôrazom na podporu mladých ekonomických
talentov. Slovenská ekonomická spoločnosť zastupuje Slovensko v Medzinárodnej ekonomickej spoločnosti
(IEA).
Česká společnost ekonomická (ČSE) je občianskym združením odborných pracovníkov a priaznivcov odboru
ekonómie. Hlavným poslaním ČSE je napomáhať rozvoju a popularizácii ekonómie v Českej republike
spôsobom, ktorý rešpektuje a podporuje pluralitu názorov a svojbytný vývoj jednotlivých ekonomických smerov.
K dosiahnutiu tohto cieľa ČSE najmä usporadúva prednášky a semináre, organizuje súťaže mladých ekonómov
a vydáva publikácie s ekonomickým obsahom. ČSE je členom Rady vedeckých spoločností ČR a Medzinárodnej
ekonomickej spoločnosti (IEA).

Mendelova univerzita v Brne bola založená v roku 1919 a je najstaršou vysokou školou svojho zamerania
v Českej republike. Univerzitu tvorí päť fakúlt a jeden vysokoškolský ústav, univerzita sídli v Brne, jedinú výnimku
predstavuje Zahradnická fakulta v Lednici. Názov nesie škola po zakladateľovi genetiky a objaviteľovi
základných zákonov dedičnosti Gregorovi Johannovi Mendelovi. Provozně ekonomická fakulta Mendelovy
univerzity je moderná a stále sa rozvíjajúca fakulta, ktorá sleduje najnovšie trendy vo vzdelaní a výskume.
Fakulta ponúka ekonomické a informatické vzdelanie na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia
v českom a anglickom jazyku. Fakulta každoročne získava ocenenie pre najlepšiu ekonomickú fakultu na
Morave.
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