Abstrakt
Kapitálová nedostatečnost v mnoha zemích a schopnost zahraničního kapitálu posílit
domácí kapitál a podporovat domácí investice stimulují země, aby přijaly opatření k
integraci svých domácích finančních trhů na světový finanční trh. Nicméně téměř
zničující nákazové účinky finanční krize, k nimž došlo během posledních dvou až tří
desetiletí, přivádějí lidi k realizaci drahých nákladů finanční globalizace, zejména ve
formě krátkodobé kapitálové mobility, a zpochybňují politiku Rozhodnout o otevření
domácího finančního trhu.
Na základě výše uvedených poznatků se tato studie zaměřuje na analýzu dopadu
finanční globalizace na ekonomiku hostitelských zemí pomocí zemí Evropské unie (EU)
jako příkladů. Zaměřuje se hlavně na to, jak by se mohl vliv finanční globalizace lišit
v různých typech zemí EU v různých časových obdobích. Pokryté časové rozpětí je od
roku 1995 do roku 2015. Provádí se metodika odhadu panelů s pevnými efekty.
Studie zjistila, že vztah mezi finanční globalizací a ekonomickým růstem závisí na
časových obdobích, typech zemí i na formách finanční globalizace. Navíc zjišťujeme,
že příliv přímých zahraničních investic by měl být spolehlivějším zdrojem zahraničního
kapitálu než portfoliové investice. Navíc na základě empirických výsledků dospějeme
k závěru, že hlavní země EU mají prospěch z finanční globalizace v běžných dobách,
zatímco země v okrajových zemích mají prospěch z finanční globalizace v době, kdy
dochází ke krizím a negativním šokům. Studie navíc výrazně podporuje tvrzení, že
země s dobře zavedeným domácím finančním systémem má výhodu během finanční
globalizace. Osvědčený finanční systém zajišťuje, že země v běžných dobách těží více
ze zahraničních kapitálových toků, zatímco méně trpí finančními krizemi nebo vnějšími
negativními šoky.
Vzhledem k výsledkům této studie by tvůrci politik měli navrhnout a přijmout politiky,
které jsou atraktivní pro zahraniční investory a které povzbuzují příliv přímých
zahraničních investic do svých zemí. Kromě toho by měly zavést příslušná nařízení o
mobilitě přílivu krátkodobých zahraničních investic, která vyžaduje, aby tvůrci politik
vytvořili efektivní instituce schopné dohlížet na krátkodobou kapitálovou mobilitu a
pravidelně hodnotit nepříznivé dopady krátkodobých přílivů zahraničních investic Na
jejich ekonomiky. Ještě důležitější je, aby politická rozhodnutí těchto zemí vedla k
udržení domácí makroekonomické stability, politické bezpečnosti a efektivního řízení.
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