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NAČO NÁM JE EKONOMETRIA

 Abstract: In this paper the author discusses the usefulnes of econometrics. The
author shows that econometrics is indispensable for getting the best out of the
subject. It is also shown that an econometric model is a tool for more systematic 
tracing of theoretical relationship. To stress this aspect, the author uses the
Keynesian model and studies the effects of taxation and spending by the government. 
The author also discusses the defi cit of trade and achieves signifi cant theoretical 
conclusions. Econometrics makes economics more thorough.
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Úvod

 Dôkazy a inferencia v každej vede predstavujú veľmi náročnú oblasť. V ekonómii 
nám dôkazy a inferenciu pomáha zabezpečiť predovšetkým ekonometria. Ona umož-
ňuje preskúmať teoretickú reláciu. Finančná kríza opäť otvorila problém potreby 
a využitia ekonometrie, resp. modelovania v ekonomických vedách. Spochybňuje 
sa jej použitie. Ako dôvod sa uvádza, že ekonomické vedy sú spoločenské vedy, 
v ktorých je objekt veľmi komplexný a teda neriešiteľný pomocou modelov (napr. 
diskusia na LSE v Londýne). V príspevku sa zaoberáme podstatou ekonometrického 
modelu ako matematicky formulovaných hypotéz o správaní sa ekonomického sys-
tému, ktorý opisuje ekonomické javy a umožňuje získať poznatky (nové). Ukazu-
jeme, že ľudský mozog pri riešení závažných otázok potrebuje „pomocníka“ ako 
oko potrebuje ďalekohľad, či okuliare. Tým prostriedkom poznávania je práve eko-
nometrický model. Názov tohto článku by sme mohli formulovať aj takto: Podáva 
záver platného ekonometrického úsudku novú informáciu? Ale čo je platný úsudok? 
Tu by pomohla logika, metodológia vied [3].

1 Ekonometrický model ako epistemologický nástroj

 Rozvoj vedy si vynútil vznik teórie poznania. Aj v ekonómii sa zvyšuje dokona-
losť a dôkladnosť poznatkov. Rozpoznať pravdivosť vedeckého záveru je náročné. 
Zistíme to aj z nášho článku. Totiž, empirické informácie o stave ekonomickej reali-


