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Abstrakt

Eseje o heterogenním uµcení

Anna Bogomolova

Moje dizertaµcní práce je pµríspµevek v oblasti heterogenního adaptivního uµcení v makroeko-
nomických modelech. Tento pµríspµevek je prezentován ve formµe tµrí výzkumných prací, které
pµredstavují kapitoly mé dizertace.

V první kapitole mé dizertaµcní práce, �E-stabilita implikující nauµcitelnost�, stanovuji
kritéria a postaµcující podmínky pro stabilitu strukturálnµe heterogenní ekonomiky s he-
terogennµe uµcícími se agenty, a roz�iµruji tak výsledky Honkapohji a Mitri [36], Bogomolové
a Kolyuzhnova [5], a Kolyuzhnova [40]. Stanovuji obecná kritéria (na základµe Jacobiho
matic) pro stabilitu pµri heterogenním smí�eném RLS/SG uµcení pro µctyµri tµrídy model°u: mo-
del°u bez zpoµzdµených a se zpoµzdµenými endogenními promµennými a s t- nebo t�1-µcasováním
oµcekávání, a stanovuji postaµcující podmínky pro stabilitu u nµekterých jednodu��ích pµrí-
pad°u, kde zjednodu�ení zahrnuje bu

,
d diagonální strukturu chování �okového procesu,

nebo heterogenní RLS uµcení. Stanovuji také postaµcující podmínky pro stabilitu, pokud
jde o strukturální heterogenitu nezávislou na heterogenitµe v uµcení (�-stabilita) na zá-
kladµe E-stability vhodnµe de�nované agregátní ekonomiky pro v�echny µctyµri uvaµzované
typy model°u. Navíc jsem nalezla velmi uµziteµcné kritérium pro stabilitu v�ech typ°u model°u
v pµrípadµe obecného (ne-diagonálního) procesu pro �oky, pµri smí�eném RLS/SG uµcení se
stejným stupnµem inercie pro kaµzdý typ uµcícího algoritmu, na základµe stability vhodnµe
de�nované pr°umµerné ekonomiky se dvµema agenty.

Ve druhé kapitole, �Heterogenní uµcení: za postaµcujícími podmínkami stability pro agregátní
ekonomiku�, roz�iµruji výsledky první kapitoly, Honkapohji a Mitri [36], Bogomolové a
Kolyuzhnova [5], a Kolyuzhnova [40]. Pµri pouµzití alternativní de�niceD-stability, stanovuji
alternativní (ke kritériím zapsaným na základµe odpovídajících Jacobiho matic v Kolyuzh-
novi [40] a v první kapitole mé práce) obecná kritéria pro stabilitu pµri smí�eném RLS/SG
uµcení pro µctyµri uvaµzované kategorie model°u a alternativní postaµcující podmínky pro stabi-
litu pro nµekteré jednodu��í pµrípady. Tento pµrístup mi také umoµzµnuje stanovit kritéria pro
�-stabilitu pro modely s jednou promµennou a bez zpoµzdµených endogenních promµenných
pµri heterogenním smí�eném RLS/SG uµcení na základµe ekonomicky interpretovatelných
podmínek �stejného znaku� a E-stability vhodnµe de�nované agregátní ekonomiky a její
podekonomik, a stanovit pomµernµe slabé postaµcující podmínky pro �-stabilitu pro mo-
dely s jednou promµennou a se zpozdµenými endogenními promµennými za pouµzití stejných
ekonomických koncept°u.Pouµzitím pµrístupu charakteristické rovnice, stanovuji pomµernµe
silné, ekonomicky interpretovatelné, nezbytné podmínky, které mohou být pouµzity jako
jednoduchý, rychlý test �-nestability.
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Základní podstata pµrístupu pouµzitého ve µcláncích prezentovaných v prvních dvou kapi-
tolách mé dizertaµcní práce umoµzµnuje aplikaci jejich výsledk°u na velkou vµet�inu existu-
jících a budoucích lineárních a linearizovaných ekonomických model°u (vµcetnµe odhadnutých
DSGE model°u) s adaptivnµe uµcícími se agenty.

Tµretí kapitolu mé dizertaµcní práce pµredstavuje µclánek �Optimální mµenovµe-politická pravidla:
problém stability pµri heterogenním uµcení�(spoleµcná práce s Dmitrim Kolyuzhnovem). V
tomto µclánku roz�iµrujeme analýzu optimálních mµenovµe-politických pravidel pokud jde o
stabilitu ekonomiky, zapoµcatou Evansem and Honkapohjou [26], na pµrípad heterogenního
uµcení, pouµzitím výsledk°u ohlednµe �-stability odvozených v Bogomolové a Kolyuzhnovi [5],
a Kolyuzhnovi [40], které mohou být odvozené jako speciální pµrípady výsledk°u prezento-
vaných v prvních dvou kapitolách práce.
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