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Abstrakt 
 
V tejto štúdii skúmame prispôsobovacie stratégie podnikov po zvýšení 
minimálnej mzdy. Využívame unikátnu databázu z ôsmich krajín strednej 
a východnej Európy. Podniky z reprezentatívneho výberu v každej krajine 
hodnotili relevantnosť viacerých prispôsobovacích kanálov v nadväznosti 
na konkrétny okamih zvýšenia minimálnej mzdy v pokrízovom období. Štúdia 
prispieva do odbornej literatúry predstavením reakcie firiem na zvýšenie 
minimálnej mzdy formou kombinácie viacerých stratégii a vyhodnotením ich 
vzájomnej dôležitosti. Najrozšírenejšími kanálmi podľa našich výsledkov sú 
zníženie nemzdových nákladov, zvýšenie cien a zvýšenie produktivity. Úpravy 
počtu zamestnancov, ktoré sú najčastejšie skúmaným kanálom v empirickej 
literatúre, sú málo obľúbené a realizujú sa skôr obmedzením prijímania 
nových zamestnancov než pomocou prepúšťaní. Naša štúdia poukazuje aj 
na možný efekt prelievania zo zvýšenia minimálnej mzdy na podniky, ktoré 
nemajú zamestnancov poberajúcich minimálnu mzdu. Nakoniec analyzujeme 
rôzne podnikové charakteristiky ovplyvňujúce výber prispôsobovacích 
stratégií. 



 

 

 

4 
AKO SA PRISPÔSOBUJÚ PODNIKY ZVÝŠENIU MINIMÁLNEJ MZDY? VÝSLEDKY PRIESKUMU ZO STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPY  

Výskumná štúdia NBS 
9/2017 

NETECHNICKÉ ZHRNUTIE 
Zvýšenie minimálnej mzdy určuje nielen dolnú časť rozdelenia príjmov, ale ovplyvňuje aj 

celkové mzdové náklady, čo môže viesť k znižovaniu počtu zamestnancov. Avšak konkrétne 

kanály, cez ktoré pôsobia minimálne mzdy na ekonomiku, sú v odbornej literatúre stále 

predmetom diskusie. Ako nástroj hospodárskej politiky, úpravy minimálnych miezd by mali 

zohľadniť možné transmisné vplyvy na podniky, domácnosti, či z pohľadu menovej politiky aj 

vplyv na ceny produktov. Vzhľadom na povahu našich údajov, v tejto štúdii sa zameriavame 

na prispôsobovacie stratégie podnikov v nadväznosti na zvýšenie minimálnej mzdy. 

Túto tému skúmame pomocou unikátnej medzinárodnej podnikovej databázy, ktorá 

pochádza z tretieho prieskumu výskumnej siete Wage Dynamics Network (WDN3), ktorú 

zastrešuje Európsky systém centrálnych bánk (ESCB). Podniky v ôsmich stredoeurópskych 

krajinách (SVE), a to v Bulharsku, Estónsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litve, Poľsku, Rumunsku 

a Slovinsku mali hodnotiť relevantnosť viacerých prispôsobovacích kanálov v nadväznosti 

na konkrétny okamih zvýšenia minimálnej mzdy v pokrízovom období. Kanály zahrnuté 

v prieskume boli prepúšťanie zamestnancov, obmedzenie prijímania nových zamestnancov, 

zvýšenie cien, zníženie nemzdových nákladov, zvýšenie miezd pre zamestnancov 

poberajúcich vyššie než minimálne mzdy a zvýšenie produktivity. V rámci prieskumu sa 

vyzbieralo vyše 7400 vyplnených dotazníkov z krajín SVE. Podniky vo vzorke pôsobili 

v súkromnom sektore bez poľnohospodárstva a mali aspoň päť zamestnancov. 

Najprv sme zhrnuli popisné informácie o krajinách SVE s dôrazom na ekonomické podmienky 

a inštitucionálne charakteristiky. Ďalej, ohľadom priemerného podielu zamestnancov 

pracujúcich za minimálnu mzdu sme našli významné rozdiely naprieč krajinami a odvetviami. 

Ukazujú sa však aj určité podobnosti, keďže podniky, ktoré sú menšie, majú domácich 

vlastníkov, neexportujú a zamestnávajú najmä nízkokvalifikovaných manuálnych 

pracovníkov, majú tendenciu vyplácať minimálnu mzdu väčšiemu podielu svojich 

zamestnancov. 

Takmer polovica vzorky firiem, ktoré zamestnávajú aj za minimálnu mzdu, odpovedala, 

že aspoň jeden zo zisťovaných prispôsobovacích kanálov bol pre nich relevantný. 

Medzi najpopulárnejšie kanály patrili zvýšenie cien produktov, zníženie nemzdových nákladov 

a zvýšenie produktivity. Prepúšťanie zamestnancov bolo spomínané najzriedkavejšie ako 

relevantný kanál, kým obmedzenie prijímania nových zamestnancov sa uvádzalo o niečo 

častejšie (viď graf, vľavo). Ďalej sa ukázalo, že zvýšenie minimálnej mzdy môže mať 

významné efekty prelievania na podniky, ktoré nemajú zamestnancov poberajúcich 

minimálnu mzdu. Približne 20 % takýchto firiem označila najpopulárnejšie prispôsobovacie 

kanály ako relevantné (viď graf, vpravo). 

Štúdia prispieva do odbornej literatúry predstavením reakcie firiem na zvýšenie minimálnej 

mzdy formou kombinácie viacerých stratégii a vyhodnotením ich vzájomnej dôležitosti. 
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Podobné štúdie sa zvyčajne sústreďujú na jediný prispôsobovací kanál, najčastejšie 

na prepúšťanie zamestnancov. 

Graf: Odhadovaná pravdepodobnosť relevantnosti kanálov (v %) 

 
Pozn.: Všetky kanály boli zahrnuté iba v dotazníkoch Estónska, Lotyšska, Litvy a Poľska. Za Slovensko 

sa prispôsobovacie kanály nezisťovali a pozorujeme len podiel zamestnancov s minimálnou mzdou. 


