
Abstrakt

Tato diserta£ní práce zkoumá r·zné síly, které ovliv¬ují agregátní výkonnost. Zejména
se zam¥°uje na konkuren£ní tlaky a analyzuje jejich determinanty. Práce také analyzuje
d·leºitost sloºení portfolia lidského kapitálu pro agregátní výkonnost. Konkrétn¥ v
první kapitole p°edstavuje rámec endogenního r·stu, ve kterém modeluje licencov-
ání znalostí (patent·) mezi high-tech �rmami. V tomto rámci pak vyhodnocuje,
jak rozdílné druhy konkuren£ních tlak· mohou být d·leºité pro inovace v high-tech
odv¥tví. V druhé kapitole p°edstavuje empirické d·kazy o tom, ºe ²iroké p°ijetí teleko-
munika£ních technologií v ur£ité zemi vede ke zvý²ení konkurence na trhu zboºí a
sluºeb. Pro zm¥nu ve t°etí kapitole de�nuje dva typy lidského kapitálu a ukazuje, jak
je portfolio lidského kapitálu d·leºité pro dlouhodobý r·st a prosperitu.

V první kapitole p°edstavuji model endogenního r·stu, kde zdrojem r·stu je výzkum
a vývoj high-tech �rem. Modeluji licencování znalostí (patent·) mezi high-tech �r-
mami, kdy licence v zásad¥ umoº¬ují jejímu drºiteli vyuºívat znalosti prodejce licence.
Ukazuji, ºe pokud existuje licencování znalostí, high-tech podniky více inovují a eko-
nomický r·st je vy²²í neº v p°ípadech, kdy existuje p°elévání znalostí nebo nedochází
k vým¥n¥ znalostí mezi high-tech �rmami. V p°ípadech, kdy high-tech �rmy inovují,
ukazuji, ºe vy²²í intenzita a tvrdost konkurence v high-tech odv¥tví zvy²uje inovace.
V p°ípadech, kdy dochází k vým¥n¥ znalostí mezi high-tech �rmami v podob¥ licen-
cování nebo p°elévání, zvy²ování po£tu high-tech �rem také zvy²uje inovace. Av²ak v
p°ípad¥, kdy nedochází k vým¥n¥ znalostí, závislost mezi inovacemi v high-tech odv¥tví
a mnoºstvím �rem má tvar oto£eného U.

Kone£n¥ v p°ípad¥, ºe po£et �rem je endogenní, ukazuji znovu, ºe p°i existenci
licencování znalostí high-tech �rmy inovují více a ekonomický r·st je vy²²í neº ve
zbývajících dvou p°ípadech. Mnoºství �rem je ale men²í.

V druhé kapitole, jejíº spoluautorkou je Anna Kochanova, pouºíváme data z 21
zemí EU ke zkoumání vztahu mezi ²irokým p°ijetím high-tech zboºí jako jsou teleko-
munikace a úrovní konkurence na trhu zboºí a sluºeb. Zji²�tujeme, ºe p°ijetí teleko-
munika£ních technologií signi�kantn¥ zvy²uje úrove¬ konkurence na trhu produkt·.
Na²e výsledky jsou konzistentní s názorem, ºe pouºívání t¥chto technologií sniºuje
vstupní náklady �rem. Tento výsledek p°ispívá k probíhající debat¥ o dopadu teleko-
munika£ních technologií i informa£ních a komunika£ních technologií (ICT) na agregátní
výkonnost. Konkrétn¥ pak, vzhledem k tomu, ºe konkuren£ní tlaky jsou d·leºité pro
aloka£ní a produk£ní efektivitu, na²e výsledky implikují, ºe výhody z konkrétního typu
ICT, telekomunika£ních technologií, mohou plynout nejen z p°ímého pouºívání (nap°.
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email versus po²ta), ale také z vy²²í konkurence.
Ve t°etí kapitole, jejíº spoluautory jsou Evangelia Vourvachaki a Sergey Slobodyan,

navrhujeme nový zp·sob, jak diferencovat mezi typy dovedností, abychom mohli ana-
lyzovat dopad sloºení lidského kapitálu na agregátní ekonomickou výkonnost. Podobn¥
jako v existující literatu°e vyuºíváme rozdíly mezi zam¥stnáními s tím rozdílem, ºe
na²e de�nice vychází z r·znorodosti produk£ní funkce mezi odv¥tvími: Rozli²ujeme
dovednosti v rámci lidského kapitálu podle jejich �odv¥tvové speci�£nosti�. Konkrétn¥
de�nujeme dva typy lidského kapitálu �speci�cký� a �obecný�. Jako speci�cký lidský
kapitál de�nujeme soubor dovedností, které jsou pot°ebné pro produkci v omezeném
po£tu odv¥tví. Zatímco obecný lidský kapitál de�nujeme jako soubor dovedností, které
jsou poºadovány pro produkci ve velké mnoºin¥ odv¥tví.

Pouºíváme data z pr·zkum· na £eském trhu práce ke shrnutí fakt· týkajících se
zam¥stnanosti a úrovn¥ vzd¥lání dvou typ· lidského kapitálu pro £eskou ekonomiku.
Zji²�tujeme spí²e rovnom¥rné rozd¥lení úrovn¥ dovedností mezi speci�cký a obecný typ
lidského kapitálu, coº se shoduje s na²ím horizontální rozd¥lením dovedností. Dále
zji²�tujeme, ºe v roce 2007 p°ibliºn¥ 36 procent celkového pracovního vstupu zahrnoval
speci�cký lidský kapitál. Na²e výsledky také nazna£ují, ºe tento podíl setrvale klesal
od poloviny 90. let.

Abychom poskytli vysv¥tlení tohoto trendu a ilustrovali, jaké m·ºe mít d·sledky
pro dlouhodobý r·st a prosperity, konstruujeme model endogenního r·stu, ve kterém
vzd¥lání a výzkum a vývoj jsou nákladné aktivity. V modelu je obecný i speci�cký
lidský kapitál pouºit k produkci �nálních statk·, zatímco pouze speci�cký kapitál m·ºe
být pouºit jako vstup do sektoru vzd¥lání a výzkumu a vývoje. Také explicitn¥ bereme
v potaz komplementaritu mezi základním výzkumem a vývojem a procesem vzd¥lávání
a pozitivní externality p°i výzkumu a vývoji. V tomto ohledu model implikuje poz-
itivní závislost mezi intenzitou speci�ckého lidského kapitálu a ekonomickým r·stem.
Toto by znamenalo, ºe klesající podíl speci�ckého lidského kapitálu, pozorovaný na
£eských datech, m·ºe p°edstavovat dlouhodobé negativní dopady na prosperitu. Také
diskutujeme optimální politiku vzd¥lanosti za p°ítomnosti deformace trh·.
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