
Abstrakt

V první kapitole této práce navrhuji jednoduchý teoretický model popisující, jak příliv
přímých zahraničních investic (FDI) do hostitelské země ovlivňuje místní konkurenci v
rámci daného odvětví, a následně jaký je dopad této změny na dodavatele do tohoto
odvětví. Můj model vylepšuje stávající teoretické práce zahrnutím dvou dříve opomí-
jených faktorů: obchodu s meziprodukty a heterogenní efektivity firem. Hlavním závěrem
této časti je, že příliv FDI má potenciál zvyšovat poptávku po meziproduktech, i když
někteří z původních zákazníků mezi domácími firmami jsou vytlačeni z trhu. Tento účinek
je kompenzován zvýšenou produkcí nadnárodních firem.

Ve druhé kapitole se zabývám skutečností, že i přesto, že přítomnost zahraničních
firem je považována za silný impuls pro zlepšení domácích ekonomických podmínek včetně
produktivity domácích firem v odvětví, kam nadnárodní společnosti vstupují, empir-
ické studie skutečného dopadu FDI na domácí podniky přináší poněkud nejednoznačné
výsledky. Argumentuji, že se tak děje kvůli některým omezením převážně používané
metodiky, která neodděluje efekty technologického transferu od změn v konkurenčním
prostředí, kterým čelí domácí firmy. Navrhuji novou strategii odhadu, který mi umožňuje
oddělit účinky technologického transferu od účinků změny konkurence v reakci na vstup
zahraniční firmy. Disktuji tuto otázku na úrovni odvětví a porovnávám dopad FDI s
dopadem mezinárodního obchodu na domácí ekonomiku. Moje identifikační strategie
mě vede k potvrzení přítomnosti pozitivních vedlejších efektů vyplývajících z přímých
zahraničních investic .

V poslední kapitole popisuji dodavatelské vztahy nadnárodních firem a empiricky
testuji, zda jejich dopad na hostitelskou ekonomiku takový, jak předpovídají teoretické
modely. Mým cílem je zaplnit významnou mezeru empirické literatury týkající se tohoto
konkrétního problému a poskytnout závěry, které by mohly sloužit jako podpora pro
potenciální politická doporučení. Zaměřuji se na meziprůmyslové interakce mezi nad-
národní firmou, které vstupuje na tuzemský trh, a ostatními firmami v ekonomice v širším
kontextu mezinárodních obchodních toků: snažím se zjistit, zda nadnárodní společnosti
používají domácí dodavatele zboží nebo zda nakupují meziprodukty v zahraničí nebo od
jiných nadnárodních společností vstupujících do navazujících odvětví.

Má empirická analýza provedená ve druhé a třetí kapitole se vztahuje na časové období
2001 - 2007 a ��týká se zemí jak západní tak východní Evropy .
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