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Abstract:

V pr�aci jsou pops�any hlavn�� v�ysledky neo�ci�aln��ho ekonomicko-matematick�eho v�yzkumu prove-

den�eho v letech 1973-1980 pracovn��ky EML E�U �CSAV a MFF (J. Bou�ska, J. Rohn a B. Kalen-

dovsk�y).

Zkratky:

EML = Ekonomicko-matematick�a laborato�r

E�U �CSAV = Ekonomick�y �ustav �Ceskoslovensk�e akademie v�ed

MFF = Matematicko-fyzik�aln�� fakulta Univerzity Karlovy

SPK = St�atn�� pl�anovac�� komise
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Struktura národního hospodáøství

Národní hospodáøství rozèlenìno na n odvìtví:

xi celková výroba odvìtví i
xij spotøeba výrobkù odvìtví i v odvìtví j
yi koneèná spotøeba výrobkù odvìtví i.

Bilanèní rovnice:

xi =
n∑

j=1

xij + yi (i = 1, . . . , n).
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Leontìvùv (meziodvìtvový, input-output) model

Základní pøedpoklad:

xij = aijxj (i, j = 1, . . . , n)

kde aij jsou konstanty (technické koe�cienty),

tj. bilanèní rovnice má tvar

xi =
n∑

j=1

aijxj + yi (i = 1, . . . , n),

maticovì

(I −A)x = y

(x ≥ 0 celková výroba, y ≥ 0 koneèná spotøeba,

A ≥ 0 matice technických koe�cientù), tedy

x = (I −A)−1y.
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Cenový pohled

Pøedpokládáme, ¾e existují ceny pi > 0, pøi

nich¾ ka¾dé odvìtví je ziskové:

cena vstupù < cena výstupu

n∑
i=1

piaijxj < pjxj (j = 1, . . . , n)

n∑
i=1

piaij < pj (j = 1, . . . , n)

maticovì

ATp < p.

V�eta 1 Cenový vektor p > 0 s touto vlast-

ností existuje právì kdy¾

ϱ(A) < 1.

Je-li tato podmínka splnìna, je (I−A)−1 ≥ 0.
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Nepøesná data

Idea: Doc. ing. J. Bou¹ka, CSc (EML EÚ

ÈSAV), ∼ 1973: vzít v potaz nepøesnost tech-

nických koe�cientù

aij ≤ aij ≤ aij,

maticovì

A ≤ A ≤ A,

a v souladu s tím po¾adovat dosa¾ení koneèné

spotøeby pouze v pøedepsaném intervalu

y ≤ y ≤ y.
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Po¾adavky na nepøesná data

Základní vlastnosti A ≥ 0, ϱ(A) < 1, y ≥ 0

mají být splnìny pro v¹echna nepøesná data,

co¾ vede k po¾adavkùm

(i) A ≥ 0,

(ii) ϱ(A) < 1,

(iii) y ≥ 0.
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Jak plánovat pøi nepøesných datech?

Po poèáteèních studiích, které nemìly vypoví-

dací hodnotu, zaveden pojem zaruèeného øe¹ení

(∼ 1975):

De�nice. Vektor x se nazývá zaruèeným øe¹ením,

jestli¾e platí

(I −A)x ∈ [y, y]

pro ka¾dou matici A ∈ [A,A].

Vysvìtlení. Za pøedpokladu, ¾e [A,A] ob-

sahuje skuteènou hodnotu matice A, je zaruèeno,

¾e skuteèná koneèná spotøeba le¾í v po¾adovaném

intervalu [y, y].
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Existence zaruèených øe¹ení

V�eta 2 (∼ 1976) Za pøedpokladù (i)-(iii) zaruèené

øe¹ení existuje právì kdy¾ platí

(I −A)(I −A)−1y ≤ y.

Je-li tato podmínka splnìna, potom vektor

x0 = (I −A)−1y

je zaruèeným øe¹ením a v¹echna zaruèená øe¹ení

jsou popsána soustavou

(I −A)x ≤ y,

(I −A)x ≥ y.
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Ovìøování I

∼ 1978 − 1979: Doc. Bou¹kou ve spolupráci

s experty z EÚ ÈSAV (a SPK ?) sestaven na

základì 2 o�ciálních meziodvìtvových bilancí,

statistických a expertních odhadù intervalový

model s maticí 28× 28, a realistický interval-

ový po¾adavek na koneènou spotøebu.

B. Kalendovský (diplomová práce MFF 1980):

pro zadaná data zaruèené øe¹ení neexistuje.
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Jak modi�kovat po¾adovaný výstup?

My¹lenka: nalézt minimální procentuální zmìnu,

tj. minimální τ pro které k intervalu koneèné

spotøeby

[(1− τ)y, (1 + τ)y]

bude existovat zaruèené øe¹ení.

V�eta 3 Minimální τ pøi kterém vzniká zaruèené

øe¹ení je dáno vzorcem

τmin = max
i

((I −A)(I −A)−1y − y)i
((I −A)(I −A)−1y+ y)i

.
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Ovìøování II

B. Kalendovský (diplomová práce MFF 1980):

pro vy¹etøovaný model s maticí 28× 28 je

τmin = 0,336

(tj. pro vznik zaruèeného øe¹ení nutná zmìna

dat v obou smìrech aspoò o 33,6%).

Tento výsledek pova¾ován za nepøijatelný z

ekonomického i politického hlediska.

Matematické výsledky publikovány, ekonomické

nikoliv.

Ve výzkumu nebylo dále pokraèováno.
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Závìr (osobní pohled)

Katastrofální hospodáøské výsledky reálného

socialismu nebyly náhodné.

Adekvátní zásobování trhu nebylo mo¾no za-

jistit na základì takto nepøesných dat.

E. Kishon: \Komunismus je krásná idea. Bo-

hu¾el byla uskuteènìna."
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