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Abstrakt 
Tato práce se zabývá vlivem makroekonomických a institucionálních charakteristik na 

rozdílnost v míře nově vznikající podnikatelské aktivity mezi jednotlivými státy. 

Někteří autoři, hledající klíčové determinanty podnikatelské aktivity, argumentují, že 

makroekonomické a institucionální okolnosti hrají podstatnou roli, a shledávají 

významný vliv makroekonomických i institucionálních proměnných ve svých 

modelech. V této práci byla využita data pro 56 zemí z celého světa, zapojených do 

projektu Global Entrepreneurship Monitor. Údaje z let 2006–2012 jsme analyzovali 

pomocí panelových ekonometrických modelů. Výsledky naší práce nepotvrdily vliv 

většiny zařazených proměnných. Jako významný jsme shledali pozitivní efekt míry 

zavedené podnikatelské aktivity na míru nově vznikající podnikatelské aktivity a slabý 

negativní efekt minimální výše povinného základního vkladu při založení firmy. 

Některé naše odhady naznačují také negativní vliv délky trvání insolvencí a negativní 

efekt výše vládních výdajů v ekonomice. Otestovali jsme také hypotézu, že vztah mezi 

mírou nové podnikatelské aktivity a hospodářským vývojem charakterizuje U-závislost. 

Tuto hypotézu jsme potvrdili pouze v modelu bez dalších kontrolních proměnných. 

V modelu s kontrolními proměnnými jsme tuto hypotézu zamítli. Vliv hospodářského 

vývoje, zastoupeného důchodem na hlavu, na novou podnikatelskou aktivitu není 

v celkovém modelu významný. 

 

 

 

 

 

 

 



   

Abstract 
This paper aims at explaining the impact of macroeconomic and institutional conditions 

on cross-country variation in nascent entrepreneurship. Some authors have found 

significant effects of macroeconomic and institutional variables in their papers. We use 

data from 56 countries involved in the Global Entrepreneurship Monitor project. We 

analyse these data from 2006–2012 period using econometric panel data methods. Our 

results do not confirm the impact of most of the included variables. The results show 

that the established entrepreneurship rate seems to influence the nascent 

entrepreneurship rate positively. We also find weak negative effect of amount of paid-in 

minimum capital associated with starting business. We test the hypothesis of U-shape 

relation between economic development and nascent entrepreneurship rate. Our results 

support this hypothesis only in the model without any control variable. The influence of 

economic development on nascent entrepreneurship rate is insignificant in our full 

model. 
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Entrepreneurship rate is higher in countries which offer easier access to capital.  
 
Motivation and content:  
The aim of the thesis is to find the determinants of the entrepreneurship in a country. 
Whereas a number of papers analyze behaviour and motivation of individuals, we focus 
on the role of business environment (laws, taxes, institutions, unemployment, etc.) in 
determining the country’s entrepreneurship rate. First the previously published papers 
are summarized and several available entrepreneurship indicators are introduced. In 
main part of the thesis we test effects of variables often mentioned in literature and try 
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1 Úvod 

Podnikání spojené s existencí malých a středních podniků vnímáme pozitivně jako jev, 

který podporuje tržní konkurenci a hraje důležitou roli v oblasti výzkumu a vývoje. 

V posledních letech můžeme například sledovat velké množství inovací v oboru 

informačních technologií, který umožňuje prosadit se malým a mladým firmám. 

Zároveň některé studie potvrzují pozitivní vliv podnikání na růst zaměstnanosti a na 

hospodářský růst (Carree a Thurik, 2003; Wong et al., 2005; Acs et al., 2012; 

Petuskiene a Glinskiene, 2012). Zvýšení podnikatelské aktivity by tedy mohlo být 

jedním z impulsů pro země, které zápasí s nízkou mírou ekonomického růstu.  

Kromě pozitivního vlivu na hospodářský rozvoj a vznik nových pracovních míst 

nemůžeme opomenout také pozitivní vliv na samotné podnikatele. V některých zemích 

(především v rozvojových státech) znamená samostatná výdělečná činnost pro mnohé 

občany jedinou možnost, jak uživit sebe a svoji rodinu. Amoros a Bosma (2014) ve své 

práci zdůrazňují, že dostupnost možnosti samostatně podnikat je klíčová pro existenci 

některých obyvatel. Zároveň jejich výsledky naznačují, že lidé zapojení v podnikání se 

cítí v průměru více spokojeni se svojí životní situací než lidé, kteří nepodnikají. 

Zaměříme-li se na míru podnikatelské aktivity měřenou na úrovni států, zjistíme, že 

existují velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Za rok 2013 se například v rámci 

Evropské unie pohybují hodnoty míry vlastníků zavedených podniků1 od 2,4 % u 

Lucemburska po 12,6 % u Řecka. Podobně se liší i míra nově vznikajících firem2. 

Nejmenší je v Itálii, 2,4 % a nejvyšší v Estonsku, 8,8 % (Amoros a Bosma, 2014). 

Evropská unie vnímá právě oblast podnikatelství jako klíčový prostor pro zlepšení. Je si 

vědoma zaostávající pozice v porovnání například se Spojenými státy americkými nebo 

zeměmi Jižní Ameriky. Podpora podnikatelské činnosti, kterou Evropská unie považuje 

za podstatnou součást udržitelného růstu, je tak pevně zakotvena ve strategii Evropa 

2020 (Evropská komise, 2012). 

                                                 
1 Poměr lidí vlastnících firmu, která funguje déle jak 42 měsíců, vyjádřený v procentech z populace ve 
věku 18–64 let. 
2 Zastoupení lidí, kteří vlastní firmu ve stádiu vzniku popřípadě firmu fungující méně jak 3 měsíce, 
vyjádřeno v procentech z populace ve věku 18–64. 
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Jednou z klíčových otázek je, jak nastartovat podnikatelskou aktivitu, neboli jak 

motivovat lidi, aby začali podnikat. Dále se můžeme ptát, jak lidem pomoci, aby jejich 

podnikání bylo úspěšné. Nejen v míře podnikatelské aktivity, ale i v hodnocení 

podnikání lidmi nalezneme významné rozdíly napříč státy. Zatímco například v Turecku 

preferuje 82 % dotázaných podnikání před tím být zaměstnán, ve Švédsku má takové 

preference pouze 22 % dotázaných (Evropská komise, 2012).  

Podnikatele nebo potenciálního podnikatele můžeme pomocí mikroekonomického 

přístupu analyzovat jako aktéra, který se rozhoduje mezi alternativami podnikat, nechat 

se zaměstnat, zkusit obojí nebo nedělat vůbec nic. Váží přitom všechny různé náklady a 

příjmy, svůj volný čas, svoji budoucnost, například i úrok v bance a jiné investice. 

Z tohoto pohledu bude jeho rozhodnutí záležet na spoustě okolností, které se budou lišit 

podle toho, v jaké zemi a v jaké oblasti člověk žije. Klíčové tedy je nejprve vyhodnotit, 

které ekonomické, kulturní nebo institucionální faktory mají vliv na rozhodování 

potenciálních podnikatelů. Závěry by pak mohly sloužit politickým činitelům. Ti by pak 

mohli vyhodnotit, které z klíčových faktorů lze pozměnit ve snaze podpořit 

podnikatelskou aktivitu. 

V posledních letech vyšlo několik odborných studií zabývajících se právě hledáním 

determinantů podnikatelské aktivity (například Thurik et al., 2003; Bjørnskov a Foss, 

2008; Nyström, 2008; Díaz-Casero et al., 2012). Velká část z těchto prací nicméně 

zakládá své výsledky na velice malém objemu dat. Nejsou výjimkou práce, které stojí 

pouze na dvaceti až čtyřiceti pozorováních. Většina autorů zároveň pracuje pouze 

s průřezovými daty, a tudíž nemůže odlišit dočasné šoky od dlouhodobého vývoje. 

Práce s průřezovými daty zároveň neumožňuje kontrolu nepozorovaných specifických 

vlivů jednotlivých států. V této oblasti vidíme velký prostor pro práci s panelovými 

daty. Jelikož je mnoho dostupných souborů dat souvisejících právě s podnikatelskou 

aktivitou vytvářeno pouze několik málo posledních let, přináší každý rok významný 

nárůst počtu pozorování, na kterých se dá stavět následná analýza. Právě nové možnosti 

analýzy dříve nedostupných (nebo dostupných v malém rozsahu) dat a aktuálnost 

tématu podnikatelství jakožto jedné z cest pro navození hospodářského růstu nás 

motivují k naší práci. 

Cílem této práce je nalézt mezi makroekonomickými a institucionálními 

charakteristikami klíčové faktory vysvětlující často významnou a v čase stabilní 
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rozdílnost v podnikatelské aktivitě mezi jednotlivými státy. K tomu využijeme několik 

různých ekonometrických modelů. V druhé části naší analýzy otestujeme hypotézu, že 

míra podnikatelské aktivity nejdříve klesá s rostoucím HDP a od určité hranice začne 

opět růst (tedy to, že vztah mezi těmito dvěma proměnnými lze charakterizovat jako 

závislost ve tvaru U). Tuto hypotézu navrhují a empiricky potvrzují Carree et al. (2002) 

a Thurik et al. (2003). 

Zbývající část práce je řazená následovně: kapitola 2 nabídne pohled na existující 

literaturu zabývající se podnikáním a hledáním faktorů ovlivňujících podnikatelskou 

aktivitu, v kapitole 3 představíme zvolenou metodologii naší analýzy. V kapitole 4 

popíšeme proměnné a data, které jsme zvolili pro vlastní analýzu, v následující kapitole 

prezentujeme výsledky této naší analýzy. Poslední, šestá kapitola, obsahuje závěr a 

diskuzi výsledků. 
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2 Souhrn literatury 

V posledních letech vyšlo několik studií zabývajících se determinanty podnikatelské 

aktivity a důvody rozdílnosti v míře této aktivity mezi státy nebo menšími regiony. 

Některé odborné práce se zabývají analýzou jednotlivců, jiné volí naopak 

makroekonomický pohled. 

2.1 Práce zaměřující se na jednotlivce 

Studie o podnikání, zaměřující se na analýzu jednotlivců, vyhodnocují odpovědi 

tazatelů, kteří odpovídají na otázky typu „Proč podnikáte?“, „Proč nepodnikáte?“, „Co 

je pro vás hlavní překážkou v podnikání?“. Na základě těchto odpovědí se snaží popsat 

skutečnosti, které podnikatele ovlivňují pozitivně, či negativně. Ze zprávy Evropské 

komise (Evropská komise, 2012) se dozvíme, že v Evropské unii například 23 % 

z dotázaných uvedlo, že přemýšleli o založení firmy, ale této myšlenky se vzdali. Mezi 

lidmi, kteří začali podnikat, hodnotí 55 % dotázaných jako důležitý motiv 

nespokojenost se svým předchozím zaměstnáním. 79 % dotázaných si myslí, že je 

obtížné založit firmu z důvodu nedostatku financí. 51 % dotázaných v Evropské unii 

odpovědělo, že je obtížné získat dostatek informací o tom, jak začít podnikat.  

Tazatelé často odpovídají i na otázky o své osobě, například, kolik je jim let, jaké mají 

dosažené vzdělání apod. Na základě odpovědí je pak možné posuzovat, jaké skupiny 

obyvatel mají větší tendenci podnikat. Delmar a Davidsson (2000) touto metodou 

nalezli evidenci, že nejvíce podnikají lidé ve věku 25 až 34 let, že více podnikají muži 

než ženy a že mezi podnikateli je větší zastoupení (v porovnání se složením populace) 

lidí s vysokoškolským titulem. 

Estrin et al. (2013) ve své práci zvolili trochu odlišný cíl a hledali klíčové faktory, které 

ovlivňují to, zda podnikající jednotlivci mají ambice nadále rozšiřovat svůj podnik 

(a tedy podporovat hospodářský růst ekonomiky, vznik nových pracovních míst apod.). 

Pomocí panelových dat ze 42 zemí z celého světa za roky 2001 až 2006 nalezli 

statisticky významný negativní vliv úrovně korupce, slabší ochrany vlastnických práv a 

výše vládního podílu v ekonomice na ambice jednotlivců k rozšiřování jejich podniků. 

Bosma a Schutjens (2010) ve své empirické práci využili průřezová data, sloučená 

dohromady z let 2001 až 2006, pro 127 regionů ze 17 evropských zemí a hledali klíčové 
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determinanty ovlivňující postoje lidí k podnikání. Došli například k závěru, že vyšší 

hustota zalidnění snižuje strach z neúspěchu, zatímco vyšší nezaměstnanost v regionu 

tento strach zvyšuje. Pokud dotázaní znali jiného začínajícího podnikatele, pozitivně to 

ovlivnilo jejich vlastní přesvědčení o existenci příležitostí k podnikání a jejich 

přesvědčení o vlastních schopnostech a znalostech potřebných pro založení firmy. 

Autoři zároveň došli k závěru, že rozdílné postoje obyvatel k podnikání napříč regiony 

se významně promítají i do skutečné podnikatelské aktivity. 

2.2 Podnikatelství na úrovni států 

Odlišný typ literatury reprezentují empirické práce, které odhlížejí od konkrétních 

jednotlivců a zabývají se rozdílností podnikatelské aktivity na úrovni států (nebo 

menších regionů). Autorům se nabízí několik oblastí, ve kterých je možné hledat 

potenciální determinanty podnikatelské aktivity. Některé texty se soustředí pouze na 

jednu z oblastí, jiné se pokouší zařadit proměnné z více kategorií.  

Thurik et al. (2003) navrhují tři kategorie možných determinantů. Jako první popisují 

ekonomický rozvoj země. Jako druhou vliv vývoje režimu, kdy dochází k přesunu 

inovativní výhody od velkých firem směrem k malým a novým firmám. Třetí kategorie 

pak sestává z proměnných popisujících technologické, kulturní a institucionální 

podmínky. Tito autoři ve své práci využili data z roku 2002 shromážděná ve 36 zemích 

z celého světa. Nalezli významný vliv všech tří kategorií proměnných. 

2.2.1 Vliv hospodářského vývoje 

Carree et al. (2002) navrhli na základě pozorování vývoje západních ekonomik v druhé 

polovině 20. století hypotézu vztahu ve tvaru U mezi důchodem na hlavu a mírou 

samostatné výdělečné činnosti. K ověření této hypotézy autoři využívají data pro 23 

zemí OECD za roky 1976 až 1996. Ve své práci našli pro tuto hypotézu empirickou 

podporu. Zároveň shrnuli možné příčiny tohoto vztahu. Prvotní pokles míry samostatné 

výdělečné činnosti může být způsoben nárůstem reálných mezd, kdy rostou náklady 

příležitosti pro podnikatele. Zároveň je podnikání značně rizikovější oproti velice 

jistému zaměstnání ve větších firmách, jejichž činnost je diverzifikována a těží z lepší 

informovanosti. Následný obrat trendu, který je například v Evropě pozorován 

v posledních 25 letech 20. století, může být podle autorů způsoben globalizací, 

informační revolucí a příchodem nových vysoce inovativních odvětví, jako je například 
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vývoj softwaru. V těchto odvětvích často dochází k přesunu komparativní výhody 

směrem k malým firmám. Obvykle dochází k deregulaci a privatizaci. Jednou 

z možných příčin opětovného nárůstu podnikatelské aktivity ve vyspělých zemích může 

být i touha lidí zvykajících si na lepší životní standardy, vydělat ještě více peněz. 

Amoros a Bosma (2014) popisují na základě nejnovějších dat z Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM)3 vztah pouze jako pokles podnikatelské aktivity s rostoucím HDP na 

hlavu. Pozorování s vysokou úrovní HDP a zároveň vysokou mírou podnikatelské 

aktivity hodnotí pouze jako výjimky. Klesající vztah argumentují hlavně tím, že 

s rostoucím důchodem se v zemi objevuje více možností zaměstnání a větší počet 

zajímavých pracovních pozic. Kristina Nyström (2008) ve své práci nalezla statisticky 

významný negativní efekt HDP vyjádřeného jako log(HDP) na míru samostatné 

výdělečné činnosti.  

Thurik et al. (2003) jako první analyzovali vztah mezi důchodem na hlavu a mírou nově 

vznikajícího podnikání (ne celkovou mírou podnikání jako výše zmínění autoři). Jejich 

data opět podpořila hypotézu vztahu ve tvaru U. Svoji hypotézu podložili autoři 

teoreticky nezbytnou spojitostí mezi celkovou mírou podnikání a mírou nově vznikající 

podnikatelské aktivity, kdy se nárůst nově vznikající podnikatelské aktivity promítne se 

zpožděním do nárůstu dlouhodobé podnikatelské aktivity. U-závislost mezi HDP a 

mírou podnikání by se tedy měla promítat i do vztahu mezi HDP a mírou nově 

vznikající podnikatelské aktivity. Vidíme, že úroveň ekonomického rozvoje vyjádřena 

pomocí HDP na hlavu je několika autory shledána jako významný faktor ovlivňující 

podnikatelskou aktivitu. Zatímco se tito autoři shodují na zpočátku klesající závislosti, 

liší se v tom, zda se od určité úrovně tato závislost otáčí. 

2.2.2 Ostatní makroekonomické faktory 

Některé studie zkoumají kromě vlivu HDP také vliv dalších makroekonomických 

ukazatelů. Často analyzovaným faktorem je výše vládních výdajů popřípadě s ní blízce 

spojená výše sociálního zabezpečení. Přítomnost rozsáhlého vládního sektoru 

zanechává v ekonomice málo prostoru pro soukromou podnikatelskou aktivitu a 

zároveň většinou souvisí s vysokým sociálním zabezpečením, které často snižuje 

potřebu lidí podnikat (Bjørnskov a Foss, 2008). Významný negativní vliv výše vládních 

                                                 
3 Data za rok 2013 pro 70 zemí z celého světa. 
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výdajů, popřípadě výše sociálního zabezpečení, na podnikatelskou aktivitu potvrzuje 

několik studií (Thurik et al., 2003; Bjørnskov a Foss, 2008; Nyström, 2008; Díaz-

Casero et al., 2012). 

Autoři se zabývají také vlivem situace na trhu práce (Ilmakunnas a Kanniainen, 2001; 

Thurik et al., 2003; Bjørnskov a Foss, 2008; Nyström, 2008). Thurik et al. (2003) 

popisují, že nezaměstnanost spojená s faktem, že si lidé nejsou schopní najít 

uspokojivou a adekvátně zaplacenou práci, stimuluje podnikatelskou aktivitu. Nicméně 

jednotlivé empirické práce shledávají vliv nezaměstnanosti jako statisticky nevýznamný 

(Thurik et al., 2003; Nyström, 2008).  

Thurik et al. (2003) tvrdí, že podnikatelská aktivita může být stimulována také 

nerovností příjmů. Velká nerovnost by podle nich měla působit hlavně na členy 

nízkopříjmových skupin a motivovat je k podnikání. Zároveň může velká nerovnost 

působit na trh tím, že vytváří více diferencovanou poptávku a tedy více možností pro 

podnikatelské uplatnění. Empirickou podporu pro pozitivní vliv nerovnosti příjmů na 

podnikatelskou aktivitu dokládá například Ilmakunnas a Kanniainen (2001) nebo 

Bjørnskov a Foss (2008). 

2.2.3 Vliv institucí 

Publikované studie dokládají také vliv podoby institucí v jednotlivých zemích. Ardagna 

a Lusardi (2010) vysvětlují, že stav institucí se bezprostředně dotýká podnikatelů 

(potenciálních budoucích podnikatelů) a ovlivňuje jejich rozhodování. Tito autoři 

upozorňují na to, že instituce v podobě různých zákonů (regulativní instituce) tvoří jak 

překážky podnikání, tak určitou ochranu podnikatelů. Silné regulativní instituce totiž 

často zvyšují náklady na zahájení podnikání, ale zároveň mohou zmenšovat možnosti 

uplatnění se na trhu práce.  

Určitý možný dvojí vliv regulativní oblasti institucí shrnují také Stenholm et al. (2013), 

když vysvětlují, že v zemích s menšími regulacemi vzniká více příležitostí pro 

podnikání, ale zároveň může vznikat i více rizik z důvodu slabší ochrany podnikatelů, 

slabší ochrany před korupcí apod. Empiricky se potvrzuje pozitivní vliv kvality 

právního řádu a právní jistoty (Nyström, 2008; Bjørnskov a Foss, 2008).  
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Zákony také ovlivňují dostupnost finančních prostředků potřebných pro začátek 

podnikání. Právě podkategorie regulativních institucí, která se dotýká finanční stránky 

podnikání, je velice rozsáhlá. Zařadit do ní můžeme například povinnou výši základního 

kapitálu nebo například výši daní. Empiricky někteří autoři potvrzují pozitivní vliv 

dobré dostupnosti kapitálu (Bjørnskov a Foss, 2008) a negativní vliv intenzity regulace 

úvěrů (Nyström, 2008), negativní vliv minimální výše kapitálu potřebného pro založení 

firmy (Stel et al., 2007), negativní vliv výše poplatků, jimiž je zatížen příjem 

podnikatelů (Díaz-Casero et al., 2012). Naproti tomu Freytag a Thurik (2006) ve své 

práci docházejí k závěru, že faktory jako míra regulace nebo míra ekonomické svobody 

ovlivňují preferenci lidí k podnikání, nicméně přímo do míry podnikatelské aktivity se 

významně nepromítají. 

Jako jednu z kategorií institucí vnímáme i kulturní a společenské instituce. Zde většina 

autorů potvrzuje významný pozitivní vliv počtu dlouhodobě podnikajících lidí na nově 

vznikající podnikatelskou aktivitu. Ukazuje se, že země s velkou mírou dlouhodobě 

fungujících malých firem a podnikatelů zaznamenávají také větší míru nové 

podnikatelské aktivity (Thurik et al., 2003; Stel et al., 2007). Právě určitá podnikatelská 

kultura (větší zastoupení lidí s podnikatelskými hodnotami a podnikatelským duchem) 

může být faktor, který určuje vyšší podnikatelskou aktivitu v jednotlivých zemích, kdy 

lidé tíhnou k chování (podnikatelské aktivitě), které v jiných zemích většinu lidí ani 

nenapadne (Pinillos a Reyes, 2009).  

Poměrně snadno uchopitelnou kulturní charakteristiku představuje zastoupení 

individualismu a kolektivismu ve společnosti. Zatímco individualisticky zaměřené 

společnosti vedou lidi k tomu, aby se starali převážně o sebe (nebo svoji nejužší rodinu) 

a sledovali své osobní cíle, kolektivistické naopak motivují lidi k vytváření úzkých pout 

a upřednostňování skupinových cílů před těmi osobními. Teoreticky by tedy mohlo 

existovat spojení mezi individualismem a podnikatelskou aktivitou (Pinillos a Reyes, 

2009).  

Pinillos a Reyes (2009) ve své práci s využitím dat o 52 zemích z celého světa došli 

k závěru, že vlivy individualismu i kolektivismu mohou přispívat k podnikatelské 

aktivitě. Klíčovou roli hraje podle nich úroveň ekonomického rozvoje země. Zatímco 

pro vyspělé státy znamená větší individualistické zaměření větší podnikatelskou 
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aktivitu, pro méně vyspělé a rozvojové země naopak větší kolektivistické zaměření 

souvisí s větší podnikatelskou aktivitou.  

S kulturní kategorií souvisí i fakt, že určité státy dělí pouze několik let od pádu 

komunistického režimu. Někteří autoři nalezli negativní efekt tohoto faktu (Thurik et 

al., 2003), jiní došli k závěru, že tento efekt je nevýznamný (Bjørnskov a Foss, 2008). 

Global Entrepreneurship Monitor databáze nabízí i ukazatele, které popisují, jak 

společnost v jednotlivých zemích vnímá roli podnikatele (normativní instituce). Amoros 

a Bosma, (2014) na základě těchto dat vyhodnocují například to, jak hodně je pozice 

podnikatele vnímána jako vysoký společenský status nebo jak hodně se v médiích 

objevují pozitivní příběhy úspěšných podnikatelů. Stenholm et al. (2013) tyto proměnné 

zahrnuli do svého výzkumu, ale jejich vliv na míru podnikatelské aktivity na úrovni 

státu nepotvrdili.  

Jedním ze zajímavých faktorů je kvalita a dostupnost vzdělání promítající se do 

vzdělanosti obyvatel. Zatímco studie zaměřené na jednotlivce naznačují, že mezi 

podnikateli je větší poměr lidí s vyšším vzděláním než odpovídá obecnému vzorku 

populace (Delmar a Davidsson, 2000), některé studie zaměřené na rozdílnost 

podnikatelské aktivity na úrovni států ukazují, že v zemích s vyšší vzdělaností obyvatel 

se podniká méně než v zemích s nižší vzdělaností (Hutjes et al., 2002). 

Shrneme-li zmíněné studie zabývající se institucionálním rámcem, vidíme vliv 

dlouhodobé podnikatelské aktivity na nově vznikající podnikatelskou aktivitu, pozitivní 

vliv právní jistoty a podstatný vliv finanční kategorie. Valdez a Richardson (2013) do 

své práce zařadili institucionální proměnné z různých kategorií a došli k závěru, že na 

podnikatelskou aktivitu v zemi mají vliv kulturní instituce (zastoupené ukazateli jako 

strach ze selhání, rozšířenost znalostí potřebných pro podnikání) i instituce normativní 

(pozitivní vnímání podnikatelů ve společnosti). Regulativní oblast institucí 

v jejich celkovém modelu s ostatními institucemi a některými kontrolními proměnnými 

neměla významný vliv na podnikatelskou aktivitu. 

Většina zmíněných autorů zakládá své závěry na jednoduché ekonometrické analýze 

veřejně dostupných dat, kdy pomocí hodnot makroekonomických a institucionálních 

proměnných vysvětlují hodnoty míry podnikatelské aktivity. Nejčastěji využívají údaje 

o podnikatelské aktivitě z Global Entrepreneurship Monitor. Nejobvyklejším zdrojem 
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makroekonomických dat je databáze Světové banky a zdrojem institucionálních 

proměnných databáze projektů Index of Economic Freedom a World Bank Doing 

Business. Většina zmíněných autorů volí nejčastěji modely pro průřezová data. Hutjes 

et al. (2002), Nyström (2008), Valdez a Richardson (2013) pracují s panelovými 

modely. Dřívější nedostupnost zajímavých dat často omezuje autory, kteří následně 

pracují pouze s několika desítkami pozorování. V roce 2001 bylo například v projektu 

Global Entrepreneurship Monitor zařazeno pouze 29 zemí. 
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3 Metodologie 

V naší práci se pokusíme nalézt vliv různých proměnných na míru nově vznikající 

podnikatelské aktivity. Jako vysvětlující proměnné zvolíme míru dlouhodobější 

podnikatelské aktivity, několik makroekonomických veličin a několik institucionálních 

proměnných. Pro vlastní empirickou analýzu využijeme panelová data z 56 zemí za 

sedm po sobě jdoucích let (2006–2012). Sestavíme jednoduchý ekonometrický model, 

který budeme odhadovat pomocí několika přístupů. Náš základní model bude vypadat 

následovně: 

ititititit uinstitucemakrozavedenévznikající  3210    (1) 

kde vznikající zastupuje naší vysvětlovanou proměnnou, zavedené zastupuje proměnnou 

popisující míru déle fungujícího podnikání, makro zastupuje vektor 

makroekonomických ukazatelů, instituce zastupuje vektor institucionálních proměnných 

a u zastupuje chybovou složku. 

U chybových složek očekáváme, že jsou nezávislé, identicky rozdělené a platí 

  0| itit XuE     (1a) 

) N(0,~ 2itu     (1b) 

Index i zastupuje jednotlivé země a index t jednotlivé roky. Rovnici odhadneme 

různými metodami pro panelová data. Začneme s metodou nejmenších čtverců (pooled 

OLS). Provedeme Breusch-Paganův test na přítomnost nepozorovaného efektu. 

V případě odhalení přítomnosti nepozorovaného efektu je porušen náš předpoklad (1a) 

a odhad obdržený metodou nejmenších čtverců (pooled OLS) je vychýlený a 

nekonzistentní. Následně pro ošetření přítomnosti tohoto efektu přidáme do modelu 

umělé proměnné. Nejdříve přidáme umělé proměnné zastupující jednotlivé státy, 

abychom vystihli specifický vliv těchto států. Odhadovat tedy budeme: 

itiitititit uinstitucemakrozavedenévznikající   43210   (2) 

kde  představuje vektor umělých proměnných pro jednotlivé země. V dalším kroku 

přidáme i umělé proměnné pro jednotlivé roky, abychom zachytili globální šoky. Tento 
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krok je důležitý, protože naše časové období zahrnuje i období světové ekonomické 

krize. Odhadovat tedy budeme: 

ittiitititit uinstitucemakrozavedenévznikající   543210  (3) 

kde  zastupuje vektor umělých proměnných pro jednotlivé roky. Modely (2) a (3) 

odhadneme také pomocí metody nejmenších čtverců (pooled OLS regrese, neboli Least 

Squares Dummy regrese).  

Tato metoda je svou podstatou metoda regrese s fixními efekty (Fixed Effect regrese). 

Přesto tento model odhadneme i pomocí běžného Fixed Effect odhadu a také regrese 

s náhodnými efekty (Random Effect odhadu). U Random Effect odhadu 

předpokládáme, že nepozorovaný efekt není korelovaný s vysvětlujícími proměnnými 

za žádné období. V takovém případě je Random Effect odhad konzistentní a efektivní, 

zatímco Fixed Effect odhad pouze konzistentní. Tento předpoklad otestujeme pomocí 

Hausmanova specifikačního testu. Následně přidáme i umělé proměnné pro jednotlivé 

roky, opět pro ošetření mezinárodních makroekonomických šoků, a odhadneme pomocí 

Random Effect odhadu. 

Jednotlivé modely podrobíme testování předpokladů. Provedeme testy na autokorelaci a 

heteroskedasticitu a odhadneme robustní standardní chyby. Autokorelaci testujeme 

v případě metody nejmenších čtverců (pooled OLS regrese) pomocí přidání hodnoty 

reziduí z předchozího roku do modelu. Heteroskedasticitu testujeme tak, že sestavíme 

model s druhou mocninou reziduí jako vysvětlovanou proměnnou a první a druhou 

mocninou předpověděné hodnoty naší závislé proměnné vznikající jako vysvětlujícími 

proměnnými. Dále také pomocí modelu s umělými proměnnými pro jednotlivé roky 

vysvětlujícími druhou mocninu reziduí. Po FE regresi provedeme modifikovaný 

Waldův test na heteroskedasticitu.  Zaměříme se i na multikolinearitu mezi zařazenými 

proměnnými. K tomu využijeme vzájemné korelace proměnných a VIF statistiky. 

Získáme celkem 6 odhadů, jejichž výsledky porovnáme. Do vybraného modelu přidáme 

ještě proměnné popisující úroveň vzdělanosti pracovní síly v jednotlivých zemích. 

Zařazením těchto proměnných ztratíme významné množství pozorování a tak odlišnosti 

v efektu ostatních proměnných oproti menšímu modelu mohou být způsobeny z velké 

části právě odlišným vzorkem pozorování. 
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V druhé části analýzy otestujeme hypotézu vztahu mezi nově vznikající podnikatelskou 

aktivitou a důchodem na hlavu ve tvaru U. Tuto hypotézu jsme popsali v úvodu naší 

práce a v souhrnu literatury, empiricky ji potvrzují Carree et al. (2002) a Thurik et al. 

(2003). Pro její ověření použijeme nejdříve jednoduchý model závislosti vznikající 

podnikatelské aktivity na HDP a kvadratickém členu HDP2, tedy model 

itititit uHDPHDPvznikající  2      (4) 

odhadnutý metodou nejmenších čtverců (pooled OLS). Zatímco mnozí autoři testují 

závislost pouze na tomto jednoduchém modelu, nás bude zajímat hlavně druhý model, 

za který zvolíme model (3) z první části doplněný o kvadratický člen HDP2: 

ititititit uzHDPHDPvznikající   2 ,   (5) 

kde z je vektor všech ostatních makroekonomických, institucionálních a umělých 

proměnných z modelu (3). Tento model (5) by na rozdíl od modelu (4) měl ošetřit 

přítomnost náhodného efektu a zároveň odděluje přímo vliv HDP od vlivu ostatních 

proměnných. 

Z obdržených výsledků budeme testovat naši hypotézu. Nespokojíme se pouze 

s pohledem na statistickou významnost jednotlivých členů, ale použijeme také 

intersection-union test. Lind a Mehlum (2007) ve své práci shrnují užitečnost tohoto 

testu právě pro testování U-vztahu a upozorňují na nedostatečnou vypovídající hodnotu 

při použití pouze t-statistik. U-závislost implikuje, že musí platit 02  dHDP  

a zároveň 02  hHDP , přičemž HDPd je dolní hranice intervalu, ve kterém 

očekáváme minimum U-křivky, a HDPh je naopak horní hranice (Lind a Mehlum, 

2007).  

Za tyto hodnoty zvolíme pozorované extrémy HDP (vyjádřeného v tisících dolarů) 

z našeho vzorku dat. Jako minimum 0,966 a jako maximum 61,326. Nerovnosti 

otestujeme pomocí Waldova testu, který reportuje hodnotu F-statistiky. Nulovou 

hypotézu, že dané výrazy jsou rovné nule, testujeme proti jednostranným alternativám. 

Pokud zamítneme nulovou hypotézu ve prospěch alternativní, našli jsme evidenci, která 

je v souladu s platností nerovností. V opačném případě (evidence naznačuje neplatnost 

nerovností) zamítneme hypotézu U-závislosti mezi HDP a nově vznikající 

podnikatelskou aktivitou. 
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4 Data a výběr proměnných 

Ve snaze využít data o co nejvíce zemích za co nejdelší období jsme limitováni 

dostupností jednotlivých ukazatelů. Z databáze Global Entrepreneurship Monitor máme 

k dispozici data o podnikatelské aktivitě v letech 2001 až 2013. Bohužel pro rok 2013 

nemáme k dispozici klíčová data ze Světové banky (HDP). Některé podstatné 

institucionální proměnné z databáze World Bank Doing Business (například proměnné 

týkající se daní) jsou dostupné až od roku 2006. Do práce jsme zařadili data za období 

2006 až 2012. Obsaženo je tedy i období světové ekonomické krize 2008 (2009, 2010).  

Vybrali jsme země, pro které máme v tomto období alespoň tři údaje o míře 

podnikatelské aktivity. Celkem jsme takto zařadili 56 států z různých kontinentů (viz 

přílohu č. 1) a 289 pozorování4. Proměnné do našich modelů jsme zvolili na základě 

poznatků z dříve publikované literatury, ale také na základě teoretického očekávání 

možného vlivu některých dalších ukazatelů. Zařazené proměnné rozdělujeme na 

makroekonomické a institucionální ukazatele. Zařadili jsme data z Global 

Entrepreneurship Monitor (údaje o nově vznikající a dlouhodobě trvající podnikatelské 

aktivitě), některé makroekonomické ukazatele z databáze Světové banky, institucionální 

proměnné z Index of Economic Freedom a institucionální proměnné z World Bank 

Doing Business. 

4.1 Proměnné vyjadřující míru podnikání 

Pro měření míry podnikatelské aktivity mámě k dispozici několik dostupných 

proměnných. Global Entrepreneurship Monitor databáze (GEM, 2014) nabízí míru 

vlastnictví zavedených podniků, nových/nově vznikajících podniků a mladých podniků. 

Nabízí se také využití součtu posledních dvou skupin. Nám se jako nejlepší ukazatel pro 

sledování podnikatelské aktivity jeví proměnná týkající se nově vzniklých podniků 

(Nascent Entrepreneurship Rate). Ta představuje procento obyvatel z populace mezi 

18 a 64 lety věku, kteří jsou aktivně zapojeni do zakládání firmy, kterou budou vlastnit 

nebo spoluvlastnit. Tato firma neplatí mzdy ani žádné platby majitelům po dobu delší 

než tři měsíce. Tato proměnná by podle nás měla nejlépe odrážet určitou dynamiku 

v oblasti podnikání a využijeme ji proto jako vysvětlovanou proměnnou. 

                                                 
4 Za jednotlivé roky máme 36 (pro rok 2006), 36 (2007), 37 (2008), 42 (2009), 46 (2010), 45 (2011) a 47 
(2012) pozorování. 
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Dále využíváme z databáze GEM proměnnou Established Business Ownership Rate. Ta 

představuje procento obyvatel z populace mezi 18 a 64 lety věku, kteří vlastní a vedou 

fungující firmu, která platí mzdy a platby majitelům po dobu delší než 42 měsíců. Tuto 

proměnnou využijeme jako vysvětlující proměnou. Pomocí ní budeme zkoumat 

hypotézu, že v zemích s větším zastoupením podnikatelů je přítomná větší míra nově 

vznikající podnikatelské aktivity. Přeneseně tedy tato proměnná reprezentuje vliv určité 

podnikatelské kultury. 

GEM data jsou sestavována ročně na základě vyhodnocení vyplněných dotazníků. 

V roce 2013 bylo do průzkumu zahrnuto více než 197 tisíc obyvatel a vzorek 

reprezentoval odhadem 75 % světové populace a 90 % celkového světového HDP 

(Amoros a Bosma, 2014). 

4.2 Makroekonomické proměnné 

Všechny ukazatele z této skupiny pochází z databáze Světové banky (World Bank Open 

Data, 2014). Důchod vyjadřujeme pomocí HDP na hlavu přepočítaného podle parity 

kupní síly. Hodnoty jsou vyjádřené v konstantním mezinárodním dolaru z roku 2005. 

Kromě samotného HDP jsme do našeho modelu zařadili i meziroční růst HDP 

vyjádřený v procentech – proměnná GDP growth (annual, %). U HDP očekáváme na 

základě závěrů studií zmíněných v souhrnu literatury spíše negativní efekt. Růst HDP 

by mohl vytvářet pozitivní i negativní efekt v závislosti na tom, zda se okamžitý 

ekonomický vývoj promítne více do příležitostí k zahájení podnikatelské činnosti nebo 

do konkurenčních možností (například získání lepšího zaměstnání). 

Situaci na trhu práce zastupuje nezaměstnanost vyjádřená v procentech nezaměstnaných 

z pracovní síly (proměnná Unemployment, total). U této proměnné očekáváme spíše 

negativní vliv reprezentující předpoklad, že vyšší nezaměstnanost motivuje více lidí 

k preferenci podnikání před snahou shánět zaměstnání. 

Pro vyjádření vzdělanosti jsme využili ukazatele, které popisují, kolik procent pracovní 

síly má primární, sekundární a terciální vzdělání. Tyto proměnné odrážejí zastoupení 

nejvýše dosaženého vzdělání mezi pracovní silou. My jsme z těchto proměnných 

vytvořili proměnné, které popisují, kolik procent pracovní síly má alespoň primární, 

alespoň sekundární a nakonec terciální vzdělání, aby všechny tři proměnné naznačovaly 

s vyšší hodnotou vyšší míru vzdělanosti určitého stupně. Naše proměnná pro primární 
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vzdělání je tedy vytvořena jako součet proměnných pro primární, sekundární a terciální 

vzdělání z databáze Světové banky. Obdobně definujeme i zbylé dvě proměnné. 

Ve vyspělých zemích naše proměnná týkající se primárního stupně dosahuje hodnoty 

100 (z důvodu zaokrouhlení ji výjimečně i nepatrně přesahuje). Problémem u těchto 

proměnných je poměrně velké množství chybějících hodnot. Nepomohlo by ani zvolení 

jiných dostupných proměnných. Někteří autoři používají ukazatele, které popisují, kolik 

procent dětí v určitém věku navštěvuje odpovídající stupeň školy (například Thurik et 

al., 2003). K těm jsme ale nalezli ještě méně údajů. Navíc u některých států údaje námi 

zvolených ukazatelů skáčou mezi lety až o desítky procent. To působí podivně, když si 

uvědomíme, že proměnné měří zastoupení vzdělanosti v rámci pracovní síly, jejíž 

složení se za pouhý rok pravděpodobně nezmění tak významně. Data naznačují u 

některých států buď velkou nepřesnost měření, nebo změnu metodiky. Z těchto důvodů 

jsme vzdělání nezahrnuli do našich základních modelů. Nicméně nakonec odhadneme 

model i s přidáním proměnných popisujících vzdělanost. 

4.3 Institucionální proměnné 

Z kategorie institucionálních proměnných se nabízí desítky potenciálních determinantů 

podnikatelské aktivity. Jen samotná databáze World Bank Doing Business obsahuje 

51 ukazatelů hodnotících kvalitu a příznivost prostředí pro podnikání. Častým 

problémem je nicméně vysoká korelace mezi mnohými indexy. My jsme zařadili 

proměnné právě z výše zmíněné databáze World Bank Doing Business (Data from the 

Doing business project, 2014) a z Index of Economic Freedom (Economic data and 

statistics on world economy and economic freedom, 2014). Při výběru vhodných 

proměnných z těchto zdrojů jsme se zaměřili na ty, které mají dostatek pozorování 

v námi sledovaném období od roku 2006 do roku 2012. 

Index of Economic Freedom se zaměřuje na čtyři oblasti – zákonnost (právní stát), 

veřejný sektor, efektivitu regulací a otevřenost trhu. Všechny indexy nabývají hodnot od 

0 do 100, kdy 100 značí nejpozitivnější možné ohodnocení. Do práce jsme z této 

databáze zařadili index vládních výdajů (Government spending), který hodnotí objem 

vládních výdajů, přeneseně tedy vliv veřejného sektoru v ekonomice. Dále jsme vybrali 

index tržní svobody (Trade Freedom) hodnotící celní a mimocelní bariéry ovlivňující 

import a export zboží a služeb. U obou indexů očekáváme pozitivní vliv, protože jejich 
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vyšší hodnota by měla znamenat lepší podmínky pro podnikatele (větší prostor na trhu, 

respektive méně bariér zatěžujících zahraniční obchod). 

Největší skupinu tvoří proměnné z databáze World Bank Doing Business (WBDB). 

Tento projekt monitoruje od roku 2002 různé regulace působící na malé a střední 

podniky. Data se sestavují na základě vyplněných dotazníků. Následně se pro některé 

indexy vytváří průměry v rámci jednotlivých států, pro jiné se hodnota upravuje tak, aby 

se týkala situace určité vzorové firmy (s konkrétním obratem, konkrétním počtem 

zaměstnanců apod.).  

Problémem pro naši práci může být to, že do tohoto průzkumu jsou zahrnuty firmy s 10 

až 50 zaměstnanci, přičemž určitě značná část podnikatelské aktivity stojí na firmách 

s méně než 10 zaměstnanci. Nicméně si myslíme, že hodnoty jednotlivých proměnných 

z tohoto projektu dobře charakterizují prostředí pro podnikání a i přes nesrovnalost 

v cílových skupinách mohou dobře zastupovat klíčové faktory působící na 

podnikatelskou aktivitu. 

Databáze WBDB řadí jednotlivé ukazatele do několika skupin. Z oblasti zakládání 

firmy (Starting Business) jsme vybrali proměnnou času (Time), která reprezentuje počet 

dnů, které trvá vyřízení zápisu do obchodního rejstříku. Dále proměnnou nákladů 

(Cost), která vyjadřuje výši všech oficiálních poplatků a poplatků za právní a odborné 

služby (pokud je zákon vyžaduje) spojených se založením firmy vyjádřených jako 

procento z důchodu na hlavu. Poslední proměnná z této skupiny, minimální vklad 

(Paid-in minimum capital), popisuje zákonem určenou minimální výši počátečního 

vkladu při založení firmy. V zemích, kde je možnost vložit při zakládání jen určitou část 

a zbytek doplatit později, se počítá pouze ta část, která se musí složit před vznikem 

firmy. Hodnota je vyjádřená jako procento z důchodu na hlavu. U všech těchto tří 

proměnných očekáváme negativní vliv na míru nově vznikající podnikatelské aktivity, 

protože jejich vyšší hodnota znamená větší komplikace spojené se zakládáním nové 

firmy. 

Z kategorie týkající se úvěrů jsme vybrali index síly zákonných práv (Strength of  legal 

rights index), který značí, jak zákony chrání práva věřitelů a vypůjčovatelů. Nabývá 

hodnot mezi 0 a 10, přičemž vyšší hodnota znamená lépe navržené zákony pro podporu 

dostupnosti úvěrů. Vyšší hodnota by tedy měla souviset s větší motivací půjčovat 

prostředky podnikatelům a tedy i s větší mírou podnikatelské aktivity. 
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Z kategorie placení daní jsme do práce zařadili proměnou odrážející počet plateb za rok 

(Tax payments), která popisuje, kolikrát musí firma platit (a vyplňovat s tím spojené 

formuláře) různé daně a odvody. Navíc je pozitivně zohledněna možnost vyplňování 

formulářů přes internet. Druhou proměnnou z této kategorie je celková výše daní (Total 

tax rate), která značí, kolik procent ze zisku zaplatí firma na různých daních a 

povinných odvodech. U obou proměnných očekáváme negativní efekt, protože jejich 

větší hodnota znamená větší náklady pro podnikatele. 

Dále jsme zařadili dvě proměnné z kategorie vymáhání smluv. Proměnná času značí, 

kolik dnů trvá vymožení platby soudní cestou. Náklady popisují, kolik tento proces 

vymahatele stojí (náklady na právníka, soudní poplatky apod.), vyjádřeno v procentech 

z pohledávané částky. Opět očekáváme negativní efekt u obou proměnných. 

Poslední skupina proměnných se zabývá insolvencemi. Proměnná času vyjadřuje dobu 

od vyhlášení platební neschopnosti do zaplacení alespoň části dlužné částky bance. Údaj 

je vyjádřený v počtu let. Proměnná nákladů vyjadřuje soudní náklady, náklady na 

aukce, právníky a všechny další poplatky jako procento z hodnoty dlužníkova majetku. 

Očekáváme opět negativní efekt u obou proměnných. Vyšší hodnoty proměnných 

mohou odrazovat potenciální nové podnikatele a zároveň odrazovat poškozené od další 

účasti na podnikatelské aktivitě. 

Příloha č. 2 shrnuje všechny zařazené proměnné. 

4.4 Nezařazené proměnné 

Do práce jsme chtěli zařadit také některý z indexů, které hodnotí, jak zákony chrání 

soukromá vlastnická práva a jak hodně jsou tyto zákony respektovány. Tento index 

z databáze Index of Economic Freedom bere ohled také na možnost vyvlastnění státem, 

nezávislost soudu, přítomnost korupce v soudní sféře a možnost vymáhání dodržování 

smluv. Nedostatky v této oblasti považujeme za velice silné překážky odrazující lidi od 

podnikání, protože přináší velká rizika pro podnikatele, kteří mohou být připraveni 

státem, podvodníky nebo mafií o svůj majetek. Nicméně zařazení tohoto indexu je 

velice problematické kvůli silné korelaci s HDP a také s dalšími institucionálními 

proměnnými. 



  

 

20

  

Velké množství zajímavých ukazatelů hodnotících instituce nabízí Global 

Competitiveness Index z World Economic Forum (GCI – Data Platform, 2014). 

Zmiňme například dostupnost nejnovějších technologií. Ta nám opět přijde zajímavá, 

protože právě nové moderní technologie nabízí prostor uplatnění pro malé firmy. 

Nicméně opět téměř dokonale lineární vztah s HDP nám brání zařazení této proměnné 

do našeho modelu. Z výše zmíněných zdrojů jsme původně vybrali i další 

institucionální proměnné, nicméně jsme je museli vyřadit z naší analýzy kvůli velice 

silné multikolinearitě. Data u těchto proměnných navíc nenaznačovala významný vliv 

na podnikatelskou aktivitu. 

Do práce jsme chtěli zahrnout i příjmovou nerovnost obyvatel. Bohužel ale u 

jednotlivých vyjádření, jako je Gini koeficient nebo proměnné popisující, kolik procent 

důchodu je ve vlastnictví různých skupin společnosti, není dostupný dostatek 

pozorování. Zajímavé by bylo také zahrnout bankovní úrokovou míru související 

s půjčkami soukromému sektoru. Ta by zastupovala cenu, kterou platí podnikatelé za 

půjčení finančních prostředků. Bohužel tyto míry se hůře porovnávají, protože v každé 

zemi jsou spojené s odlišnými podmínkami, na což upozorňují autoři dat, Světová banka 

(World Bank Open Data, 2014). Navíc je k dispozici opět relativně málo pozorování. 
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5 Výsledky 

Před samotnými odhady jsme se zaměřili na pozorované hodnoty jednotlivých 

proměnných. V příloze č. 3 nabízíme souhrn popisných statistik. Všimněme si, že 

nejvyšší hodnota míry podnikatelské aktivity je 30 %, ta patří k Peru a roku 2006. Peru 

se i v dalších letech velmi vysokou podnikatelskou aktivitou odlišuje od ostatních států. 

Naopak nejnižší hodnota, 1,3 %, patří Rusku za rok 2007. 

5.1 Faktory ovlivňující míru nové podnikatelské aktivity 

Provedli jsme odhady popsané v kapitole Metodologie. Příloha č. 4 shrnuje obdržené 

výsledky těchto odhadů. Základní model bez umělých proměnných a fixního efektu (1) 

je odhadnutý metodou nejmenších čtverců (pooled OLS) se standardními chybami 

robustními vzhledem k heteroskedasticitě a sériové korelaci. Výsledky tohoto odhadu 

nalezneme ve sloupci I. Provedené testy na heteroskedasticitu a sériovou korelaci 

vykazují přítomnost těchto vlastností dat. Model popisuje určitou část rozptylu 

vysvětlované proměnné (R2 je 0,44). 

Výsledky (I) naznačují statisticky významný (na hladině 5 %) pozitivní efekt míry 

zavedeného podnikání na míru nově vznikající podnikatelské aktivity. Negativní vliv 

HDP a pozitivní vliv růstu HDP nejsou statisticky významné, záporný efekt 

nezaměstnanosti je významný na hladině 15 %. Vliv vládních výdajů a tržní svobody 

mají očekávaná znaménka a jsou statisticky významné na hladině 1 % resp. 5 %. U 

negativního efektu výše minimálního kapitálu je odhad koeficientu významný na 

hladině 15 %, ale jeho hodnota je poměrně zanedbatelná.  

Překvapivý je pozitivní a zároveň silný vliv nákladů na vymáhání dluhů, statisticky 

významný na hladině 5 %. Pro tento jev, který nám vychází i v dalších odhadech, 

nemáme jasné vysvětlení. Nicméně při pohledu na data si musíme všimnout, že většina 

zemí s mírou nákladů na soudní vymáhání do 35 % spadá mírou nové podnikatelské 

aktivity pod 5 %. Naopak většina zemí s mírou nákladů nad 35 % vykazuje 

podnikatelskou aktivitu nad 10 %. Korelace mezi mírou podnikatelské aktivity a mírou 

nákladů na vymáhání smluv je 0,4. Skupinu zemí s vyššími soudními náklady tvoří 

převážně země Střední a Jižní Ameriky, které zároveň vykazují větší podnikatelskou 

aktivitu v porovnání s průměrem našeho vzorku. Nicméně nepovažujeme vliv těchto 
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nákladů za určující, spíše bychom hodnotili výsledek jako problém vynechané 

proměnné. Údaj této proměnné (nákladů na soudní vymáhání smluv) je u většiny zemí 

konstantní za sledované období, nemáme tedy příliš mnoho rozptylu v rámci 

jednotlivých států.  

U odhadu neshledáváme problematickou multikolinearitu, reportovaná VIF statistika je 

pro všechny zařazené proměnné menší než 5. Viz také přílohu č. 5 pro korelace mezi 

jednotlivými proměnnými. Výsledek Breusch-Paganova testu naznačuje jasně 

přítomnost nepozorovaného efektu (p-hodnota pro nulovou hypotézu, že nepozorovaný 

efekt je nulový, je rovna 0,00). Preferovat tedy budeme následující modely.  

Odhad (II) modelu (2), který na rozdíl od prvního modelu obsahuje umělé proměnné pro 

jednotlivé státy5, ponechává statisticky významný (10 %) pozitivní efekt míry 

dlouhodobějšího podnikání. Dále nacházíme negativní efekt výše minimálního vkladu 

(na hladině 10 %), nicméně koeficient je opět zanedbatelně malý. Zůstává také pozitivní 

efekt nákladů na soudní procesy, nyní významný na hladině 15 %. R2 vzrostlo na 0,72, 

VIF statistika u některých proměnných vzrostla, nicméně stále je u všech menší než 10, 

v průměru 2,63.  

Výsledky odhadu třetího modelu, který obsahuje navíc umělé proměnné pro jednotlivé 

roky, pomocí Least Squares Dummy regrese nalezneme v příloze č. 4 ve sloupci (III).  

Odhad naznačuje pozitivní efekt míry zavedeného podnikání (na hladině 5 %), pozitivní 

efekt menších vládních výdajů (10 %), negativní, ale opět velice malý vliv minimálního 

vkladu (na hladině 10 %). Překvapivý je pozitivní efekt výše nákladů na založení firmy, 

který je statisticky významný na hladině 10 % a nezanedbatelně velký. Nárůst nákladů 

o 10 % HDP na hlavu by znamenal nárůst podnikatelské aktivity o 0,5 %. Nejvyšší 

hodnoty nákladů na založení vyjádřené v procentech z HDP na hlavu přitom nalezneme 

převážně v rozvojových zemích s nízkým HDP, které vykazují větší podnikatelskou 

aktivitu. Vliv jednotlivých let naznačuje, že rok 2012 byl obecně podnikatelsky 

nejsilnější. Naopak nejslabší byly roky 2007 (rozdíl oproti 2012 významný na hladině 

5 %) a 2010 (rozdíl oproti 2012 významný na hladině 1 %), které jsou spojené 

s poklesem míry nově vznikajícího podnikání o 1,5 %. Všeobecně ale výsledky 

                                                 
5 V modelu jsme ponechali 31 umělých proměnných, ostatní jsme vyřadili kvůli vyšší korelaci s HDP, 
abychom se vyhnuli problému multikolinearity. 
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nenaznačují žádný významný globální pokles podnikatelské aktivity v důsledku krize. 

R2 u tohoto modelu vzrostlo na 0,74, průměrná VIF na 2,79.  

Sloupce (IV) a (V) tabulky v příloze č. 4 shrnují výsledky odhadů pomocí RE (IV) 

a FE (V) regrese. Reportovány jsou opět standardní chyby robustní vzhledem 

k heteroskedasticitě. Odhady jsme porovnali pomocí Hausmanova testu. Hodnota 

testovací statistiky 2 (16) je 26,26.  Na hladině 94 % zamítáme nulovou hypotézu, že 

jsou oba odhady konzistentní. Preferujeme tedy výsledky FE (V) odhadu. Nicméně si 

můžeme všimnout statisticky významného (1 %) pozitivního vlivu zaběhlé 

podnikatelské aktivity, kdy hodnota koeficientu se příliš neliší u obou odhadů.  

Zatímco RE odhad nabízí záporný (významný na 10 %) vliv HDP, FE odhad naopak 

kladný efekt, který není statisticky významný. Dále můžeme u obou odhadů pozorovat 

negativní (významný na hladině 5 % pro RE a 10 % pro FE), ale opět velice 

zanedbatelný vliv minimálního základního vkladu. Negativní vliv míry nezaměstnanosti 

je statisticky významný (10 %) pouze u RE odhadu.  

U obou odhadů shledáváme opět pozitivní (významný na hladině 1 %) a velice silný 

vliv nákladů na soudní vymáhání. Dále také negativní vliv (na hladině 5 %) délky 

insolvence. Velikost tohoto efektu je poměrně významná, jeden rok navíc v průměrné 

době trvání insolvencí znamená pokles o půl procenta (v případě odhadu FE) 

v podnikatelské aktivitě. RE odhad také obsahuje negativní a statisticky významný 

(10 %) efekt kvality zákonných práv na ochranu dlužníků a věřitelů. Tento jev je opět 

v rozporu s našimi teoretickými předpoklady. 

Poslední sloupec (VI) tabulky v příloze č. 4 shrnuje výsledky RE odhadu modelu, který 

obsahuje také umělé proměnné pro jednotlivé roky. Výsledky nepřináší příliš nového. U 

většiny koeficientů klesla významnost oproti RE odhadu ze sloupce (IV), podnikatelsky 

nejslabší roky jsou opět roky 2007 a 2010.  

Odhady pomocí Fixed Effect regresí (II, III, V) preferujeme před odhadem RE (IV) na 

základě výsledku Hausmanova testu a to proto, že jsou konzistentní. FE odhady jsou 

také lepší než odhad (I) metodou nejmenších čtverců (pooled OLS odhad), protože 

v nich nedochází k problémům kvůli nepozorovanému efektu. Z FE odhadů, tedy 

z odhadů (II), (III) a (V), preferujeme i na základě výsledných koeficientů odhad (III). 

Ten na rozdíl od odhadu (II) zahrnuje také efekt jednotlivých let a na rozdíl od odhadu 
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(V) zahrnuje i pozorování s konstantními hodnotami proměnných, kterých v našem 

vzorku dat není zanedbatelné množství. Naopak určitou nevýhodou této metody odhadu 

(Least Squares Dummy regrese modelu s fixním efektem) je ztráta nezanedbatelného 

počtu stupňů volnosti. 

Přidáme-li do modelu (3) proměnné popisující procentuální zastoupení lidí s primárním, 

sekundárním a terciálním vzděláním v pracovní síle a model odhadneme pomocí FE 

regrese, přijdeme o značnou část pozorování. Máme poté 211 pozorování, přičemž 

koeficienty u proměnných vzdělání jsou zanedbatelné svojí velikostí (-0,008; 0,014; 

0,01) a zároveň statisticky nevýznamné (t-statistiky -0,19; 0,5; 0,09). F-test s nulovou 

hypotézou, že jsou všechny tři koeficienty nulové, vychází se statistikou F(3,46) = 0,12 

(P = 0,95). Preferujeme tedy modely bez vzdělanosti, které nabízejí možnost využít více 

pozorování. 

5.2 Testování hypotézy U-závislosti 

K otestování hypotézy vztahu mezi mírou nové podnikatelské aktivity a HDP na hlavu 

ve tvaru U-závislosti jsme využili nejdříve odhad modelu (4) a poté modelu (5). První 

model obsahuje jako vysvětlující proměnné pouze HDP a HDP2 a zvolili jsme ho 

pro otestování, zda závislost platí obecně bez ohledu na hodnoty ostatních proměnných. 

Model (5) obsahuje kontrolní proměnné a pomocí něj jsme otestovali, zda má vliv HDP 

povahu U-závislosti i v případě oddělení vlivu představených makroekonomických a 

institucionálních proměnných. V tabulce č. 1 vidíme odhady koeficientů pro HDP a 

HDP2 spolu se standardními chybami. 

Tabulka č. 1: Vztah mezi podnikatelskou aktivitou a HDP 

Proměnná (4) (5) 

HDP -0,405 -0,005 

 (0,059) (0,174) 

HDP2 0,006 0,001 

 (0,001) (0,003) 

Standardní chyby uvedeny v závorce  

Zatímco v modelu (4) jsou oba statisticky významné na hladině 1 %, v modelu (5) po 

přidání ostatních kontrolních proměnných nejsou statisticky významné. Provedeme-li 
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intersection-union test a testujeme tedy nerovnosti pro krajní hodnoty HDP z našeho 

výběru, dostáváme v případě modelu (4) testové statistiky F(1,289) = 47,39 

a F(1,289) = 12,6 pro nulové hypotézy, že platí rovnosti. Ty v obou případech můžeme 

odmítnout na hladině významnosti 1 %. Výsledky jsou tedy v souladu s platností  

U-vztahu. Pro model (5) dostáváme F(1,55) = 0,00 a F(1,55) = 0,21. V tomto případě 

tedy nezamítneme nulovou hypotézu, že výrazy platí jako rovnost. Naše evidence tedy 

potvrzuje vztah mezi mírou nové podnikatelské aktivity a samotným HDP na hlavu ve 

tvaru U. Nicméně vyvrací, že by podobný efekt existoval, když zahrneme vliv dalších 

kontrolních proměnných. 
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6 Závěr 

V naší práci jsme se pokusili nalézt vliv některých makroekonomických a 

institucionálních ukazatelů na rozdílnost míry nově vznikající podnikatelské aktivity 

mezi jednotlivými státy. Naše výsledky nepotvrdily vliv HDP na hlavu v celkovém 

modelu. Hypotézu vztahu ve tvaru U mezi mírou nové podnikatelské aktivity a HDP na 

hlavu jsme potvrdili na modelu bez dalších kontrolních proměnných. Tento výsledek se 

shoduje s dřívějšími pracemi ostatních autorů. Nicméně z hlediska hledání determinantů 

podnikatelské aktivity ho nepovažujeme za příliš významný, protože v modelu chybí 

vliv jakýchkoliv dalších proměnných. Přidáme-li do modelu ostatní kontrolní proměnné, 

vliv samotného HDP na hlavu již nenapodobuje U-křivku.  

Ve všech modelech jsme odhadli statisticky významný pozitivní vliv míry zavedeného 

podnikání na míru nově vznikajícího podnikání. Velikost tohoto vlivu se napříč odhady 

pohybuje od 0,12 do 0,20. V případě preferované Least Squares Dummy regrese je 0,13. 

Desetiprocentní nárůst v míře dlouhodobé podnikatelské aktivity by tedy znamenal 

1,3% nárůst v míře nově vznikající podnikatelské aktivity. Tuto proměnnou můžeme 

vnímat jako jakýsi kulturní faktor a výsledky naší analýzy potvrzují, že v prostředí, kde 

je podnikání (dlouhodobě fungující) běžnější, dochází i k častějšímu vzniku nových 

firem.  

Statisticky významný je i negativní vliv minimální výše povinného vkladu při založení 

firmy, odhadnutý efekt je ale poměrně malý. Vyjdeme-li z námi preferovaných odhadů 

pomocí klasické FE regrese a Least Squares Dummy regrese, shledáme u většiny 

proměnných očekávané znaménko efektu, nicméně výsledky většinou nejsou statisticky 

signifikantní. U Least Squares Dummy regrese jsme obdrželi statisticky významný 

pozitivní efekt menší výše vládních výdajů. Nárůst hodnocení země v této oblasti o 10 

bodů (maximální hodnocení je 100) představuje nárůst v míře nové podnikatelské 

aktivity přibližně o 0,43 %. 

Musíme zmínit také překvapivý a významný pozitivní vliv nákladů na vymáhání smluv 

soudní cestou u klasického FE odhadu, který je způsoben pravděpodobně korelací této 

proměnné s některým nezahrnutým klíčovým faktorem. U klasického FE odhadu jsme 

také shledali statisticky významný negativní efekt délky trvání insolvencí. Můžeme 

předpokládat, že příliš zdlouhavé insolvence brání některým potenciálním podnikatelům 
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v založení nové firmy, popřípadě odrazují poškozené od další podnikatelské aktivity. 

Z hlediska vlivu jednotlivých let shledáváme nižší podnikatelskou aktivitu zejména 

v letech 2007 a 2010, naopak roky 2011 a 2012 znamenají nárůst oproti předchozím 

rokům. Data nenaznačují nějaký globální efekt finanční krize, neboli nenašli jsme 

nějaký významný propad v letech 2008 až 2010. 

Naše práce neprokázala vliv většiny zařazených proměnných na nově vznikající 

podnikatelskou aktivitu. Největší přínos práce vidíme v tom, že jsme celou analýzu 

založili na téměř 300 pozorováních za období 7 let. Použili jsme tak znatelně větší 

vzorek dat než mnoho autorů ve svých pracích z dřívějších let. Díky panelové povaze 

dat jsme mohli do odhadu zahrnout přítomnost specifického efektu pro jednotlivé země.  

Naše výsledky pak mírní často silná tvrzení některých autorů, kteří pracují pouze 

s průřezovými daty a malým počtem pozorování. Zároveň jsme výsledky postavili na 

pozorováních z posledních let a díky tomu nabídli aktuální pohled. Jako klíčový faktor 

ovlivňující míru vzniku nových firem jsme vyhodnotili četnost dlouhodobější 

podnikatelské aktivity v zemi, dále také výši minimálního základního kapitálu a 

v některých modelech výši vládních výdajů a délku insolvencí.  

Nepodařilo se nám vysvětlit pozitivní efekt nákladů na soudní spory. Ostatní proměnné 

se nejeví jako příliš významné v popisu rozdílnosti podnikatelské aktivity napříč 

zeměmi. Výsledky naznačují často podstatný specifický vliv jednotlivých zemí, 

pravděpodobně spojený s mnohými dalšími kulturními, tradičními aspekty, které naše 

analýza nepostihuje. Odhadování pouze na základě průřezových dat považujeme v této 

situaci za nedostatečné. 

Na základě naší analýzy nejsme schopni navrhnout mnoho všeobecných doporučení, 

která by pomohla nastartovat v zemích novou podnikatelskou aktivitu. Nicméně 

z významného pozitivního vlivu dlouhodobé podnikatelské aktivity na novou 

podnikatelskou aktivitu můžeme soudit, že otázka nárůstu podnikatelské aktivity (míry 

nově vznikajícího podnikání) není řešitelná v krátkém časovém období. Naopak 

podpora existujících podnikatelů a větší zastoupení lidí s úspěšným podnikáním může 

být klíčovou motivací pro lidi, kteří zvažují založení nové firmy. 

Nedostatek naší práce a zároveň motivaci pro budoucí autory vidíme v krátké 

dostupnosti zajímavých dat. Relativně nedávný vznik organizací zabývajících se 
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podnikáním a tvořících související data je na jednu stranu nedostatkem pro tvorbu 

ekonometrické analýzy, na druhou stranu je příslibem dalšího rozvoje dat v této oblasti, 

která se v posledních letech jeví jako oblast zájmu mnoha organizací. Postupné 

rozšiřování časového horizontu přinese znatelný nárůst pozorování a zároveň větší 

rozptyl hodnot institucionálních proměnných, které jsou jinak v tak krátkém období, 

jako je námi sledovaných 7 let, často velice stabilní v rámci jednotlivých států a tudíž 

ztěžují rozlišení jejich vlivu od vlivu nepozorovaného efektu jednotlivých zemí. 
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Summary 

We used a set of macroeconomic and institutional variables to explain cross-country 

variation in the nascent entrepreneurship rate. Our results do not confirm the impact of 

most of the included variables. The results show that the established entrepreneurship 

rate seems to influence the nascent entrepreneurship rate positively. The estimated 

effect of established entrepreneurship rate is 0.13 in our preferred estimate (Least 

Squares Dummy regression). We also found weak negative effect of amount of paid-in 

minimum capital associated with starting business. Some our estimates report also 

negative effect of insolvencies duration length and negative effect of government 

spending. We test the hypothesis of U-shape relation between economic development 

and nascent entrepreneurship rate. Our results support this hypothesis only in the model 

without any control variable. The influence of economic development on nascent 

entrepreneurship rate is insignificant in our full model. 

We consider our paper to be valuable contribution to the topic mainly because of the 

panel data approach and usage of current data. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Země zařazené do analýzy 

 
1 Alžírsko 29 Mexiko 
2 Austrálie 30 Německo 
3 Belgie 31 Nizozemsko 
4 Bosna a Hercegovina 32 Norsko 
5 Brazílie 33 Pákistán 
6 Čína 34 Panama 
7 Dánsko 35 Peru 
8 Dominikánská republika 36 Polsko 
9 Ekvádor 37 Portugalsko 

10 Egypt 38 Rumunsko 
11 Finsko 39 Rusko 
12 Francie 40 Řecko 
13 Guatemala 41 Singapur 
14 Chile 42 Slovinsko 
15 Chorvatsko 43 Spojené arabské emiráty 
16 Indie 44 Spojené království 
17 Irsko 45 Spojené státy americké 
18 Island 46 Srbsko 
19 Itálie 47 Španělsko 
20 Izrael 48 Švédsko 
21 Japonsko 49 Švýcarsko 
22 Jihoafrická republika 50 Thajsko 
23 Jižní Korea 51 Trinidad a Tobago 
24 Kolumbie 52 Tunisko 
25 Lotyšsko 53 Turecko 
26 Maďarsko 54 Uganda 
27 Makedonie 55 Urugay 
28 Malajsie 56 Venezuela 
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Příloha č. 2: Popis zařazených proměnných (tabulka) 

 

Název Zdroj Popis 

vznikající GEM míra vznikajícího podnikání 

zavedené GEM míra zavedeného podnikání 

HDP WB 
HDP, parita kupní síly, mezinárodní dolar 2005  
(v tisících) 

růst HDP WB meziroční nárůst HDP v procentech 

nezaměstnanost WB míra nezaměstnanosti v procentech 

vládní výdaje IEF 

index podílu vládních výdajů na ekonomice  
(hodnoty 0-100, větší číslo značí menší vliv 
vládních výdajů) 

tržní svoboda IEF 

index celních a mimocelních bariér zahraničního 
obchodu  
(hodnoty 0-100, větší číslo znamená méně bariér) 

trvání založení WBDB 
délka procesu zápisu do obchodního rejstříku  
(ve dnech) 

náklady založení WBDB 
náklady na povinné procesy pro založení firmy  
(procento z důchodu na hlavu) 

minimální vklad WBDB 
minimální výše počátečního vkladu  
(procento z důchodu na hlavu) 

zákonná práva WBDB 

ochrana práv věřitelů a vypůjčovatelů  
(hodnoty 0-10, větší číslo znamená lepší zákonnou 
ochranu) 

počet daní WBDB počet povinných plateb daní a jiných odvodů za rok 

výše daní WBDB 
výše daní a jiných povinných odvodů firmy  
(v procentech ze zisku) 

délka vymáhání WBDB délka vymáhání smluv soudní cestou (ve dnech) 

náklady vymáhání WBDB 
náklady na vymáhání smluv soudní cestou  
(v procentech z pohledávané částky) 

délka insolvence WBDB 
doba od vyhlášení platební neschopnosti do 
zaplacení části dlužné částky (v rocích) 

náklady insolvence WBDB 
náklady insolvence v procentech z hodnoty majetku 
dlužníka 

primární vzdělání WBDB 
poměr lidí z pracovní síly, kteří mají ukončené 
alespoň primární vzdělání 

sekundární 
vzdělání WBDB 

poměr lidí z pracovní síly, kteří mají ukončené 
alespoň sekundární vzdělání 

terciální vzdělání WBDB 
poměr lidí z pracovní síly, kteří mají ukončené 
alespoň terciální vzdělání 
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Příloha č. 3: Popisné statistiky (tabulka) 

Proměnná N Průměr Směr. odchylka Min Max 

vznikající 292 5,426027 3,8437 1,3 30 

zavedené 292 7,143493 4,508494 0,4 31,2 

HDP 392 20,23468 13,21358 0,9658492 61,32643 

růst HDP 392 1,885125 4,161575 -16,58917 13,60512 

nezaměstnanost 381 8,692835 6,262173 0,7 36 

vládní výdaje 389 59,11697 24,36767 0 96,1 

tržní svoboda 389 79,04422 9,451008 24 90 

trvání založení 392 26,29719 27,42116 2,5 152 

náklady založení 392 14,1102 17,87842 0 104,9 

minimální vklad 392 33,4148 88,12527 0 946,7 

zákonná práva 392 6,160714 2,284651 2 10 

počet daní 392 24,52806 21,4359 4 113 

výše daní 392 43,80281 15,15558 8,3 84,2 

délka vymáhání 392 605,2143 315,3241 120 1459 

náklady vymáhání 392 24,6074 10,05675 7,7 50 

délka insolvence 392 2,318367 1,138456 0,4 10 

náklady insolvence 392 12,90051 8,928119 1 38 

primární vzdělání 281 96,36512 8,460344 51,8 100,1 

sekundární vzdělání 281 68,66548 16,60662 20,6 94,4 

terciální vzdělání 284 24,7993 8,681193 5,2 54 
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Příloha č. 4: Efekt jednotlivých faktorů na nově vznikající podnikatelskou aktivitu 
(tabulka) 
 
vznikající I II III IV V VI 
       
zavedené 0,1171** 0,1188* 0,1353** 0,1832*** 0,1975*** 0,1800*** 
 (0,0537) (0,0688) (0,0673) (0,0478) (0,0561) (0,0458) 
       
HDP -0,0659 0,0165 0,0416 -0,0601* 0,0069 -0,0371 
 (0,0554) (0,0461) (0,0501) (0,0356) (0,0596) (0,0345) 
       
růst HDP 0,0508 0,0057 0,0138 0,0345 0,0293 0,0491 
 (0,0462) (0,0326) (0,0495) (0,0262) (0,0266) (0,0492) 
       
nezaměstnanost -0,1132 -0,0308 -0,0169 -0,0943* -0,0671 -0,0902* 
 (0,071) (0,0651) (0,0661) (0,0513) (0,0637) (0,0546) 
       
vládní výdaje 0,0423*** 0,0270 0,0425* 0,0052 -0,0181 0,0192 
 (0,0134) (0,0208) (0,0217) (0,0135) (0,0238) (0,0141) 
       
tržní svoboda 0,0976** 0,0350 0,0447 0,0445 0,0329 0,0488 
 (0,0417) (0,0493) (0,0528) (0,0275) (0,0366) (0,0329) 
       
trvání založení 0,0246 0,0029 0,0080 0,0149 0,0051 0,0215 
 (0,0221) (0,0154) (0,0159 (0,0151) (0,0158) (0,0152) 
       
náklady založení 0,0275 0,0367 0,0519* 0,0057 -0,0108 0,0118 
 (0,0237) (0,0273) (0,0270) (0,0224) (0,0527) (0,0218) 
       
minimální vklad -0,0035 -0,0059* -0,0059* -0,0024** -0,0035* -0,0023 
 (0,0023) (0,0031) (0,0030) (0,0012) (0,0019) (0,0015) 
       
zákonná práva -0,1875 -0,2731 -0,3643 -0,4466* -0,9430 -0,4645 
 (0,1713) (0,2938) (0,2920) (0,2654) (0,7750) (0,2861) 
       
počet daní -0,0005 0,0097 0,0211 0,0003 -0,0055 0,0061 
 (0,0212) (0,0201) (0,0207) (0,0178) (0,0279) (0,0181) 
       
výše daní -0,0232 0,0269 0,0323 -0,0427* -0,0025 -0,0272 
 (0,0308) (0,0328) (0,0329) (0,0251) (0,0238) (0,0253) 
       
délka vymáhání -0,0001 0,0006 0,0008 0,0005 -0,0001 0,0005 
 (0,0013) (0,0017) (0,0017) (0,0014) (0,0042) (0,0013) 
       
náklady vymáhání 0,1180** 0,1012 0,0834 0,1634*** 0,2748*** 0,1457*** 
 (0,0550) (0,0613) (0,0605) (0,0514) (0,0545) (0,0509) 
       
délka insolvence -0,0458 -0,3669 -0,4515 -0,3359** -0,4645** -0,3342** 
 (0,3902) (0,3961) (0,3949) (0,1549) (0,2315) (0,1537) 
       
náklady insolvence -0,0502 0,0490 0,0319 -0,0429 -0,2506 -0,0411 
 (0,0665) (0,0684) (0,0675) (0,0704) (0,1785) (0,0700) 
       
2006   -1,0368   -0,9565 
   (0,6970)   (0,6074) 
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Příloha č. 4: Efekt jednotlivých faktorů na nově vznikající podnikatelskou 
aktivitu (tabulka) – pokračování 

 
 I II III IV V VI 
       
       
2007   -1,5678**   -1,3998***
   (0,5919)   (0,5214) 
       
2008   -1,0110**   -0,8555* 
   (0,4841)   (0,4821) 
       
2009   -1,0989*   -0,8355 
   (0,5762)   (0,5508) 
       
2010   -1,5125***   -1,4894***
   (0,4129)   (0,3808) 
       
2011   -0,2224   -0,1234 
   (0,3588)   (0,3084) 
       
konstanta -3,9437 -2,1687 -3,4666 3,6867 6,4623 2,2471 
 (4,2345) (7,1540) (7,4970) (4,1531) (5,8704) (4,3724) 
              
N 289 289 289 289 289 289 
R2 0,44 0,72 0,74 0,37 0,15 0,4 

Poznámka: v závorce jsou uvedeny standardní chyby robustní vůči 
heteroskedasticitě a sériové korelaci.  
*** (**) [*] označuje významnost na p<0,01 (p<0,05) [p<0,1].  
Regrese II a III obsahuje umělé proměnné pro 31 zemí z našeho výběru. 
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Příloha č. 5: Korelace (tabulka) 

 
   1 2 3 4 5 6 7 
1 vznikající 1.00       
         
2 zavedené 0.28 1.00      
  (0.00)       
3 HDP -0.40 -0.23 1.00     
  (0.00) (0.00)      
4 růst HDP 0.23 0.07 -0.36 1.00    
  (0.00) (0.20) (0.00)     
5 nezaměstnanost -0.08 -0.11 -0.32 -0.04 1.00   
  (0.17) (0.06) (0.00) (0.38)    
6 vládní výdaje 0.49 0.28 -0.46 0.27 -0.14 1.00  
  (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.01)   
7 tržní svoboda -0.21 -0.20 0.58 -0.27 -0.02 -0.46 1.00 
  (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.73) (0.00)  
8 trvání založení 0.32 0.24 -0.38 0.19 0.04 0.20 -0.43 
  (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.45) (0.00) (0.00) 
9 náklady založení 0.38 0.36 -0.52 0.22 -0.01 0.36 -0.42 
  (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.84) (0.00) (0.00) 
10 minimální vklad -0.07 0.10 -0.11 0.16 -0.05 0.07 -0.29 
  (0.26) (0.09) (0.04) (0.00) (0.36) (0.16) (0.00) 
11 zákonná práva -0.16 -0.13 0.41 -0.05 -0.11 -0.17 0.44 
  (0.01) (0.03) (0.00) (0.33) (0.03) (0.00) (0.00) 
12 počet daní 0.17 -0.05 -0.46 0.24 0.19 0.20 -0.30 
  (0.00) (0.41) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 
13 výše daní -0.02 0.05 -0.23 0.19 -0.09 -0.10 -0.35 
  (0.79) (0.37) (0.00) (0.00) (0.07) (0.06) (0.00) 
14 délka vymáhání 0.17 0.04 -0.37 0.05 0.07 0.11 -0.24 
  (0.00) (0.49) (0.00) (0.34) (0.18) (0.03) (0.00) 
15 náklady vymáhání 0.41 0.04 -0.37 0.18 0.18 0.34 -0.27 
  (0.00) (0.46) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 
16 délka insolvence 0.33 0.15 -0.59 0.19 0.08 0.32 -0.39 
  (0.00) (0.01) (0.00) (0.00) (0.11) (0.00) (0.00) 
17 náklady insolvence 0.24 0.24 -0.45 0.15 0.06 0.36 -0.27 
  (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.27) (0.00) (0.00) 
18 primární vzdělání -0.23 -0.33 0.42 -0.10 0.12 -0.40 0.48 
  (0.00) (0.00) (0.00) (0.08) (0.04) (0.00) (0.00) 
19 sekundární vzdělání -0.26 -0.32 0.40 -0.02 0.02 -0.40 0.40 
  (0.00) (0.00) (0.00) (0.74) (0.78) (0.00) (0.00) 
20 terciální vzdělání -0.30 -0.11 0.64 -0.18 -0.27 -0.36 0.22 
  (0.00) (0.12) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 
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Příloha č. 5: Korelace (tabulka) – pokračování 
   8 9 10 11 12 13 14 
8 trvání založení 1.00       
         
9 náklady založení 0.29 1.00      
  (0.00)       
10 minimální vklad 0.03 0.33 1.00     
  (0.54) (0.00)      
11 zákonná práva -0.39 -0.23 -0.10 1.00    
  (0.00) (0.00) (0.04)     
12 počet daní 0.24 0.29 0.10 -0.06 1.00   
  (0.00) (0.00) (0.05) (0.26)    
13 výše daní 0.22 0.14 0.18 -0.36 0.06 1.00  
  (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.26)   
14 délka vymáhání 0.17 0.36 0.13 -0.20 0.33 0.22 1.00 
  (0.00) (0.00) (0.01) (0.00) (0.00) (0.00)  
15 náklady vymáhání 0.21 0.39 -0.11 -0.02 0.33 0.05 0.31 
  (0.00) (0.00) (0.02) (0.66) (0.00) (0.32) (0.00) 
16 délka insolvence 0.51 0.38 0.12 -0.37 0.39 0.03 0.35 
  (0.00) (0.00) (0.02) (0.00) (0.00) (0.55) (0.00) 
17 náklady insolvence 0.34 0.32 0.00 -0.31 0.29 -0.03 0.17 
  (0.00) (0.00) (0.99) (0.00) (0.00) (0.49) (0.00) 
18 primární vzdělání -0.12 -0.28 0.07 0.21 -0.13 -0.05 -0.26 
  (0.04) (0.00) (0.21) (0.00) (0.04) (0.41) (0.00) 
19 sekundární vzdělání -0.24 -0.40 0.08 0.54 -0.05 -0.23 -0.19 
  (0.00) (0.00) (0.17) (0.00) (0.42) (0.00) (0.00) 
20 terciální vzdělání -0.26 -0.48 -0.04 0.32 -0.39 -0.03 -0.38 
  (0.00) (0.00) (0.46) (0.00) (0.00) (0.56) (0.00) 
         
         
   15 16 17 18 19 20  
15 náklady vymáhání 1.00       
         
16 délka insolvence 0.28 1.00      
  (0.00)       
17 náklady insolvence 0.39 0.43 1.00     
  (0.00) (0.00)      
18 primární vzdělání -0.08 -0.28 -0.27 1.00    
  (0.17) (0.00) (0.00)     
19 sekundární vzdělání -0.14 -0.25 -0.32 0.55 1.00   
  (0.02) (0.00) (0.00) (0.00)    
20 terciální vzdělání -0.20 -0.49 -0.36 0.31 0.51 1.00  
  (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)   
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Příloha č. 6: Seznam použitých zkratek 
 
FE   Fixed Effect 

GEM Global Entrepreneurship Monitor 

HDP hrubý domácí produkt 

IEF Index of Economic Freedom 

OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj  

 (Organisation for Economic Co-operation and Development) 

OLS Ordinary Least Squares 

RE Random Effect 

VIF Variance Inflation Factor 

WB Světová Banka (World Bank) 

WBDB World Bank Doing Business 

 


