
Abstrakt 
Tato dizertace obsahuje tři kapitoly, ve kterých jsou empiricky zkoumány klasické otázky finanční a 
industriální ekonomie o vlivu institucí a odvětvových podmínek na schopnost firem získat financování, 
jejich sklon k akvizicím a jejich produktivitu.  

V první kapitole, spolu s Janem Benou, zkoumáme, jestli rozvoj finančních trhů vede efektivnější alokaci 
zdrojů. S využitím dat o Evropských společnostech za období 1996-1995, jsme ukázali, že firmy v 
odvětvích s největšími růstovými příležitosti využívají více externích finančních zdrojů, pokud působí v 
krajinách s rozvinutými finančními trhy. Tento výsledek je obzvláště silný pro malé a mladé firmy, které 
mají vyšší šanci omezeného přístupu k financím a které jsou více závislé na domácích finančních trzích. 
Naše výsledky jsou robustné vůči zahrnutí technologických determinantů potřeb externího financování a 
vůči alternativním způsobům měření růstových příležitostí, 

Ve druhé kapitole zkoumám roli produktivity v selekci firem do akvizic, a jestli akvizice vedou k růstu 
produktivity. S využitím empirické metodologie párování na základě pozorovatelných charakteristik a 
velké databáze domácích akvizic mezi veřejně obchodovanými, jako i privátními firmami v období 1998-
2008 jsem ukázal, že za první, akviziční cíle v horizontálních akvizicích mají nižší produktivitu než 
porovnatelné firmy ve stejných sektorech; za druhé v případě vertikálních akvizic je mezi zúčastněnými 
firmami pozorovatelné pozitivně asortativní párování dle jejich produktivity; a za třetí, ekonomicky a 
statisticky významný nárůst produktivity existuje jenom u firem převzatých v horizontálních akvizicích. 
Celkově jsou výsledky pro horizontální akvizice konzistentní s Q-teorií akvizic, která předpokládá 
substitovatelnost aktiv. Výsledky pro vertikální akvizice, ve kterých jsou firmy spíš vzájemnými 
komplementy, jsou konzistentní s modelem hledání a párování založeném na teorii firmy. 

Ve třetí kapitole, spolu s Janem Benou a Evou Vourvachaki, zkoumáme vliv tržní liberalizace, tj. 
odstranění státních monopolů a bariér vstupu dle požadavků Evropské Komise jako součást programu 
jednotného trhu, na produktivitu sektorů utilit, dopravních a telekomunikačních služeb ve vybraných 
Evropských krajinách. S využitím variace v časování a rozsahu liberalizačních snah přes krajiny a sektory, 
jsme zjistili, že liberalizace vedla k zvýšení produktivity jednotlivých firem, ale nevedla k zlepšení alokace 
zdrojů v dotčených sektorech. Na základě našich odhadů je průměrný nárůst firemní produktivity 
vyvolán liberalizací na úrovni 38 procent průměrného růstu firemní produktivity ve zkoumaných 
odvětvích v období 1998-2007. Naše výsledky tak podtrhují pro-růstovou roli liberalizačních snah. 
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