
Introduction (Czech version)

Tato práce se zaměřuje na tři empirická témata relevantní pro veřejné poli-

tiky. Zaprvé, jak bankovní krize ovlivňují finanční reformy? Data ukazují,

že bankovní krize produkují v průběhu času řadu reformních vzorců ve fi-

nančním sektoru. Za druhé, rostou země, které provedli reformu finančních

trhů, trhů s produkty a trhů práce, podobně? Výsledky naznačují, že na něk-

teré země mají tržně orientované reformy pozitivnější vliv než na země jiné.

Za třetí, pokud některé země opravdu těží víc z takovýchto reforem, může být

důvodem to, že různé země mají výrazně odlišné rozložení firem z hlediska

velikosti a že různě velké firmy rostou rozdílnou rychlostí po identických re-

formách? Pokud firmy různých velikostí opravdu rostou různou rychlostí po

stejných reformách, mohlo by to vést k různým růstovým zkušenostem napříč

zeměmi procházejícími obdobnými reformami.

První studie byla motivována skutečností, že řada zemí prošla od počátku

sedmdesátých let minulého století bankovními krizemi. Tato práce spojuje

tyto epizody se schématy různých finančních reforem v rámci těchto zemí.

Protože bankovní krize jsou endogenní, vystavování se velkým obchodním

partnerům během krize pomáhá identifikovat kauzalitu mezi krizemi a re-

formou. Výsledky této práce jsou konzistentní s předchozí literaturou a

ukazují, že systémové bankovní krize zvrátí většinu finančních reforem. Děje

se tak však se zpožděním různé délky, zatímco dopad nesystémových krizí
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je do značné míry nevýznamný. Výsledky se nemění po mnoha zkouškách

robustnosti. Práce diskutuje širokou škálu možných důsledků pro veřejné

politiky, které by mohly vytvořit růst-posilující finanční regulační rámec po

bankovních krizích.

Druhá studie analyzuje vliv deregulace úvěrového, pracovního a produk-

tového trhu na hospodářský růst ve více než 60 ekonomikách po dobu 30 let.

Studie pomocí kombinace rozdílových strategií a přístupem instrumentálních

proměnných, tak aby adresovala problém endogenity načasování reforem,

dochází k závěru, že deregulace přispěly k úrovni HDP na hlavu dřívějších

reformátorů relativně více než k úrovním pozdějších reformátorů. Práce také

poukazuje na signifikantní zrychlení ekonomického růstu v důsledku tržně-

orientovaných reforem, které nicméně trvá po relativně kratší dobu. Tento

efekt se však v delším časovém horizontu z dat vytrácí. Závěry práce jsou

podpořeny několika zkouškami robustnosti.

Třetí studie používá data na úrovni jednotlivých firem, aby odpověděla

na otázku proč podobné, tržně orientované reformy mohou vést k různému

ekonomickému růstu v různých zemích. Za tímto účelem kombinuje dva

postřehy. Zaprvé, mezi ekonomikami existují výrazné rozdíly v distribuci ve-

likosti firem. Zadruhé, různě velké firmy rostou různou rychlostí po identick-

ých liberalizačních reformách finančních trhů a trhů s produkty. Z tohoto

důvodu identické reformy můžou vést k různému ekonomickému růstu různých

ekonomik. Toto je potvrzeno pomocí analýzy firemních dat o tržbách a

tržbách na zaměstnance ze 135 rozvojových zemí a zemí po ekonomické trans-

formaci. Tento výsledek pomáhá objasnit pozoruhodnou variaci v obsáhlé

rozvojové literatuře, která se zabývá efektem různých tržně-orientovaných

reforem v různých zemích a časových horizontech.

4


