
Abstrakt 

Tato disertační práce z různých úhlů pohledu zkoumá vztah mezi způsobem vlády 
a ekonomickým výkonem. Týká se také soukromého sektoru a ekonomického vývoje zemí. 

V první kapitole se zaměřuji na byrokratickou korupci a zkoumám, jak ovlivňuje výkonnost 
firem ve střední a východní Evropě. Zatímco se předchozí výzkum spoléhá výhradně na údaje 
získané od BEEPS (Průzkum podnikatelského prostředí a výkonnosti firem), které trpí tím, 
že mnoho zpráv o výkonnosti firem chybí, já kombinuji údaje o způsobech korupce získaných 
z průzkumu BEEPS se spolehlivými a rozsáhlými údaji o výkonnosti firem získanými 
z databáze Amadeus. Pokud se soustředím na rozdíly v rámci firmy, zjišťuji, že vyšší úroveň 
korupce negativně ovlivňuje jak odbyt tak i růst produktivity práce firem. Nicméně 
v závislosti na dané úrovni byrokratické korupce na úzce definovaném lokálním trhu se větší 
nevyrovnanost korupčního chování firem na tomto trhu jeví jako faktor usnadňující výkonnost 
firmy. Šance získat výhody z uplácení může být jedním z důvodů, proč korupce nemizí 
navzdory svému celkově škodlivému vlivu. 

Ve druhé kapitole, jejímž spoluautorem je Vahagn Jerbashian, jsme se soustředili na rozšíření 
telekomunikačních technologií jako nástroje pro snižování nákladů spojených se vstupem 
na trh. S využitím metody „rozdílů v rozdílech“ [difference-in-difference] podle Rajana 
a Zingalese (1998) empiricky ukazujeme, že čím je užívání intenzívnější a rozsáhlejší, tím 
přijetí telekomunikačních technologií významněji zvyšuje úroveň tržní konkurence výrobku 
na trzích služeb a zboží. Tento výsledek je konzistentní s názorem, že využití 
telekomunikačních technologií může snížit náklady spojené se vstupem na trh. Toto zjištění 
platí pro různou míru konkurence a různý rozsah prověřování požadavků. 

Ve třetí kapitole, jejímž spoluautorem je Carlos Caceres, zvažujeme kvalitu vlády a institucí 
zemí v širokém smyslu a analyzujeme jejich vztah k četnosti fiskálně a politicky stresových 
událostí v těchto zemích. Zavádíme dva inovativní indikátory pro měření těchto stresových 
událostí. Výsledky naznačují, že špatná kvalita vládnutí, odhadovaná podle ukazatelů WGI, je 
spojena s častějším výskytem jak fiskálních, tak politických stresových událostí. Zvláště se 
jedná o interní zodpovědnost, která poměřuje citlivost vlád na zlepšující se kvalitu 
poskytování veřejných služeb a o korupci, které jsou spojeny s fiskálními stresovými 
událostmi. Všechny aspekty vládnutí, a zvláště externí zodpovědnost zachycující odpovědnost 
vlády před veřejností během voleb a demokratický proces se zdají být pro politické stresové 
události důležitější. 

 



 

Úvod 

Tato disertační práce z různých úhlů pohledu zkoumá vztah mezi způsobem vládnutí 
a ekonomickým výkonem. Týká se konkrétně vývoje soukromého sektoru a ekonomického 
vývoje zemí. 

Korupce je v rozvojovém světě pravděpodobně tou nejtraumatičtější slabostí způsobu 
vládnutí. Je považována za velkou brzdu ekonomického fungování zemí, jejich růstu a vývoje. 
Ponechávám stranou a legislativní formy korupce (Jain, 2001) a v první kapitole této 
dizertační práce se zaměřuji na byrokratickou korupci jako na brzdu vývoje privátního 
sektoru. Empiricky zkoumám, jak korupce ovlivňuje výkon firem v zemích střední a východní 
Evropy. Tím přispívám k probíhající diskusi o dvou protichůdných důsledcích korupce na 
ekonomický výkon. Předchozí výzkum této problematiky se spoléhá výhradně na údaje 
získané od BEEPS (Průzkum podnikatelského prostředí a výkonnosti firem), které trpí tím, 
že mnoho zpráv o výkonnosti firem chybí. Abych tento problém odstranila, kombinuji údaje 
o způsobech korupce získaných z průzkumu BEEPS se spolehlivými a rozsáhlými údaji 
o výkonnosti firem získanými z databáze Amadeus. Pokud se soustředím na rozdíly v rámci 
firmy, zjišťuji, že vyšší úroveň korupce negativně ovlivňuje jak odbyt tak i růst produktivity 
práce firem. Nicméně v závislosti na dané úrovni byrokratické korupce na úzce definovaném 
lokálním trhu se větší nevyrovnanost korupčního chování firem v rámci takového trhu jeví 
jako faktor usnadňující výkonnost firmy. Tento výsledek naznačuje, že v prostředí velmi 
nevyvážených lokálních trhů jsou negativní externality pramenící z byrokratické korupce 
zanedbatelné. Korupce pomáhá překonat provozní a růstová omezení zvýhodněným firmám 
anebo těm, které jsou ochotnější platit. Nepodplácející firmy se v takovém prostředí jeví jako 
efektivnější při výrobě i růstu, takže oba typy firem vytvářejí v průměru zrychlující se tempo 
růstu. Šance získat výhody z uplácení může být jedním z důvodů, proč korupce nemizí 
navzdory svému celkově škodlivému vlivu. Úkolem pro politické stratégy by tedy mohlo být 
zlepšení transparentnosti vzájemného působení mezi firmami a politickými představiteli 
s cílem zajistit rovnoměrnost poskytování veřejných služeb. 

Dalším důležitým aspektem vývoje privátního sektoru jsou překážky vstupu na trh a náklady 
s tím spojené. V zemích se složitým byrokratickým systémem, nevýkonným poskytováním 
veřejných služeb, vysokou úrovní kontroly ze strany státu, politickými konexemi vedoucími 
k monopolistické tržní struktuře, vysoké náklady spojené se vstupem na trh brání konkurenci 
a vytváření pracovních míst, oslabují produktivitu a celkový vývoj. Ve druhé kapitole, jejímž 
spoluautorem byl také Vahagn Jerbashian, jsme zkoumali jeden z mechanismů snižující 
náklady spojené se vstupem na trh a následně zvyšující konkurenci – větší míru využití a širší 
přijetí telekomunikačních technologií. Vztah mezi rozšiřováním telekomunikačních 
technologií a konkurencí není přímočarý. Na jedné straně může být jejich spojení pozitivní, 
neboť telekomunikační technologie snižují náklady na získávání informací a vyhledávání 
klientů. Na druhé straně mohou telekomunikační technologie přispět k větší diferenciaci 
na produktovém trhu a získávat tak tržní sílu. S využitím metody „rozdílů v rozdílech“ 



[difference-in-difference] podle Rajana a Zingalese (1998) ke zmírnění endogenního 
charakteru problému empiricky ukazujeme, že intenzívnější využití a širší zavedení 
telekomunikačních technologií výrazně zvyšuje úroveň tržní konkurence výrobku na trzích 
služeb a zboží. Postupy, jejichž cílem je motivovat k většímu rozšíření telekomunikačních 
technologií tudíž mohou doplňovat konkurenci a antimonopolní postupy. Naše závěry jsou 
založeny na 21 zemích z Evropské Unie, nicméně mohou být snadno extrapolovány 
na rozvojové země, ve kterých bariéry vstupu na trh představují větší obavy. 

 

 
Ve třetí kapitole, jejímž spoluautorem je Carlos Caceres, jsme se soustředili na fiskální 
a politické stresové události zemí. Tyto události jsou pro země jistě bolestné, neboť způsobují 
velký pokles tempa růstu, ekonomickou stagnaci a vyžadují různé oběti, které obvykle za 
velkých útrap přináší nejchudší obyvatelstvo. Analyzujeme spojitost mezi úrovní vlády 
v těchto zemích a jejich institucemi a obchodním prostředím, jak jsou odhadovány WGI, a se 
sklonem k fiskálním nebo politickým stresovým událostem. Pro tento účel zavádíme dva 
inovativní indikátory k měření stresových událostí, které jsou méně restriktivní, 
než indikátory použité v předchozí literatuře (Kaminsky and Reinhart, 1996; Manasse, 
Roubini, and Schimmelpfennig, 2003; Alesina, Ozler, Roubini, and Swagel, 1996; Dutt and 
Mitra, 2008). Při uplatnění jednoduché metodologie pro srovnání kvality vlády zemí, 
jež stresovými událostmi prošly a zemí, které stresové události nemají, a při odhadování 
logistické regrese jsme potvrdili, že horší kvalita vládnutí je spojena s vyšším výskytem jak 
fiskálních, tak politických stresových událostí. Konkrétně pouze interní odpovědnost, která 
poměřuje citlivost vlád na zlepšující se kvalitu poskytování veřejných služeb a korupce, 
jsou spojeny s fiskálními stresovými událostmi. Všechny aspekty vládnutí, a zvláště externí 
zodpovědnost vystihující odpovědnost vlády před veřejností během voleb a demokratický 
proces se zdají být pro politické stresové události důležitější. 


