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RŮSTMEZD NIČÍ EKONOMIKU A DALŠÍ NESMYSLY

Firmysepřetahujío lidi, 350ti-
síc volných míst je dostateč-
nou pobídkou, proč navyšo-
vat mzdy. Odbory požadují

pro příští rok navýšení o šest až
sedm procent. Zaměstnavatelé
tvrdí, že jim to odbory nemusí ří-
kat, protože by stejně zhruba o to-
lik přidali, lidi potřebují.
Na výši mezd má obrovský vliv

taképolitika státu, který vposled-
ních letech stabilně přidává svým
zaměstnancům tolik, že je prů-
měrný plat ve veřejné sféře vyšší
než průměrnámzda v té podnika-
telské. Do toho pokračuje „zuřivý
boj“ o další navýšení minimální
mzdy, která byměla podle odborů
stoupnout o 1650 korun, zatímco
ministryně práce Jana Maláčová
navrhuje „jen“ 1350, aby se dostala
na 14 700 korun. Pro firmy je obo-
jí nepřijatelné, Asociace malých
a středních podniků se nechala
slyšet, že pro zvyšování minimál-
ní mzdy v České republice neexis-
tuje ekonomickýdůvod.V tiskové
zprávě uvedla, že „pokud budeme
dál tlačit na růst mezd, včetně té
minimální, ve finále budou tratit
všichni. S případným evropským
ekonomickým poklesem by to byl
velmi rychlý pád.“
Růst mezd neznepokojuje jen

teď. Když na podzim v roce 2015
odboráři vyhlásili akci Konec lev-
né práce, ekonomický expert ODS
Jan Skopeček hned varoval před
útěkem investorů, pokud by se
splnil požadavek ČMKOS, což byl
průměrnýrůstmezdopětprocent.
Mzdy v posledních letech rostou
o sedm až osm procent a dosud
žádný z investorů neutekl.
„Nemá cenu panikařit, když

na chvíli v konjunktuře rostou
mzdy rychleji než produktivita.
Pokud ovšem rostou jednotkové
mzdové náklady rychle a několik
let v řadě, už by nás to mělo zají-
mat, protože potom semohou za-
čítprojevovatvýšepopsanéefekty.
Letos je již čtvrtým rokem v řadě,
kdy jednotkové mzdové náklady
stoupají,“ upozornil aleDavidMa-
rek ze společnosti Deloitte.
Podle dalších ekonomů je růst

mezd neudržitelný v době, kdy
hrozí zpomalení ekonomiky kvůli
obchodnímválkámSpojenýchstá-
tů s Čínou a kdy hrozí i obchodní
válka USA s EU. Odboráři ovšem
tvrdí, že nic jako krize nyní České
republice nehrozí. A protože v de-
batě o mzdách pravidelně zazní-
vají stejné argumenty, pojďme se
podívat, covlastnědoopravdydělá
růst mezd a co se od něj dá očeká-
vat (kromězlepšenívlastnísituace,
pokud se nás týká).

1. Pokud poroste minimální mzda,
stoupne nezaměstnanost
Oblíbený argument konzervativ-
ních ekonomů i politiků. Ve sku-
tečnosti se ekonomové nemohou
shodnout, jaký je skutečný vliv
růstu minimální mzdy na pracov-
ní trh.Zesrovnánídostupnýchstu-
dií, které porovnávají historická
data o minimální mzdě a vývoji
nezaměstnanosti, vyplývá, že zá-
leží na tom, o jakou zemi jde, jaká
je struktura pracovní síly, jaká je
struktura ekonomiky (zda převa-
žujeprůmysl/služby/zemědělství)
a také jakým způsobem se vlastně
vlivminimálnímzdyměří. Výsled-
ky navíc často odpovídají tomu,
kdo vlivmzdynanezaměstnanost
měří: zda jde o konzervativně, či
liberálně zaměřeného ekonoma.
Nejpesimističtější studie tvrdí,

že desetiprocentní růst minimál-
ní mzdy vede k tříprocentnímu
propouštění, v případě nízkopří-
jmových zaměstnanců pak k pěti-
procentnímu. Respektovaní ame-

2. Zaměstnavatelé se budou snažit
drahé zaměstnancenahradit roboty
Britský institut rozpočtovýchstu-
dií (Institute for Fiscal Studies)
publikoval v reakci na schválené
zvýšeníminimálnímzdy ve Spoje-
némkrálovství v roce 2020 studii,
v níž označil ty, kteří tlačí na růst
mezd, za spojence robotů a umělé
inteligence vůbec. V katastrofic-
kém textu tvrdí, že nízkopříjmoví
zaměstnancibudouvytlačeni stro-
ji.Vechvíli,kdymnohoamerických
státůzvýšilominimálníhodinovou
mzdu na 15 dolarů, se podle zápla-
vy obdobných studií řady ekono-
mických institutůzdálo, že řetězce
rychlého občerstvení (které jsou
proslulénízkoumzdou)budoubuď
krachovat, nebo je budou obslu-
hovat jen roboti. Zatím k ničemu
podobnému nedochází.
Obavám ze ztráty pracovních

míst kvůli technologiím odpoví-
dají i návrhy, aby firmy odváděly
zasvojerobotyzdravotníasociální
pojištění a srazily tak jejich cenu
na úroveň lidské práce.
Optimistéovšemtvrdí,ženástup

technologiípouzezměnípříležitos-
tinatrhupráce.Prudkýnedostatek
pracovnísílyvČeskérepublice,kte-
rá, co se týkáautomatizacevýroby,
patřímezinejvyspělejšízeměEvro-
py, tuto tezi potvrzuje.
Navíc existují obory, kde bude

lidskápráce ještědlouhonenahra-
ditelná. S ohledemnademografic-
kývývojvevětšiněvyspělýchzemí
sezdá, žeminimálněvoblasti péče
o stárnoucíbudepracovníchpříle-
žitostí stále víc, než dokáže uspo-
kojit nabídka pracovní síly. A kdo
sipořídil chytroudomácnost inter-
netuvěcí, rychle seznal, ženáklady
na údržbu jsou vyšší než full time
hospodyně.

3. Vyšší minimální mzda potáhne
vzhůru všechny mzdy a vydělají
všichni
Firmyvědí,žerůstminimálnímzdy
sám o sobě není tragický, protože
zanipracuje jenminimumlidí.S je-
jím růstem jsou ale nuceny zvedat
všechnyostatnímzdyatoužsepo-
dlenichvýrazněprodraží. Protože
musí dodržovat také tzv. zaruče-
noumzdu, což je nejnižší výdělek,
na který má zaměstnanec právo

ričtí ekonomové David Neumark
aWilliamWaschervroce1992zdat
za USA v letech 1973–1989 dospěli
k závěru, že 10procentní zvýšení
minimální mzdy vede k 1–2pro-
centnímu poklesu zaměstnanosti
mezimladými lidmiaznevýhodně-
nými skupinami obyvatel. V roce
2007pakvydalinovoustudii,která
reagovalana rostoucípočet jiných
studií, ježmezitímdospěly k závě-
ru, že růst minimální mzdy nemá
na zaměstnanost žádný vliv. Neu-
marksWascheremovšemupozor-
nili, že toto tvrzení je zjevně ne-
správné,protoženáznakynegativ-
níchdopadůseprýdajínajítvšude.
Jednu ze studií, která vliv mini-

mální mzdy zkoumala na vybra-
ném vzorku, sestavili David Card
a Alan Krueger, kteří se zaměřili
přímo na ohrožené skupiny níz-
kopříjmovýchzaměstnanců.Zkou-
mali vliv zvýšení minimální mzdy
(1. dubna 1992 se v New Jerseymi-
nimálnímzda zvýšila z 4,25 dolaru
na5,05dolaru zahodinu)na řetěz-
ce rychlého občerstvení. Porovna-
li je se situací řetězců v Pensylvá-
nii a NewYorku, kde seminimální
mzda nezvýšila. Dospěli k závěru,
ženavýšeníminimálnímzdyvedlo
zcela neočekávaně ke 13procent-
nímu růstu zaměstnanosti v New
Jersey.
V České republice vyšla v květ-

nu studie think-tanku IDEA při
CERGE-EI, která ukázala, že ná-
růst minimální mzdy v letech
2013, 2015, 2016 a 2017 neměl ne-
gativní dopad na zaměstnanost.
„Nelze však dovozovat, že dopa-
dy dalších navyšování minimál-
ní mzdy budou mít dopad na za-
městnanost nadále zanedbatelný.
Je proto žádoucí dopady podrob-
ně apravidelněměřit,“ dovozovali
analytici.
Také se dají najít studie, které

zkoumaly vliv minimální mzdy
na nezaměstnanost v dlouhých
časovýchobdobích adospěly k zá-
věru, že minimální mzda a neza-
městnanost spolu vůbec nesouvi-
sí, protože firmy zaměstnávají jen
ve chvíli, kdy mají zakázky a ade-
kvátní příjmy, které odpovídají
jejich výdajům. Tolik k jednoznač-
nému tvrzení o mzdách a neza-
městnanosti.

podle své odbornosti a složitosti
prováděné práce.
Podle ekonomů není růst mini-

mální mzdy jednoznačný. Má jiný
vliv na středně- a nízkoplacené
zaměstnance a další na černý trh
práce. Většina studií se shoduje
vtom,žerůstminimálnímzdyvede
k růstu mzdy pro nízkopříjmové
zaměstnance.Asnižujepříjmovou
nerovnostvnižšíchpříjmovýchka-
tegoriích.
Máalevliv inaty,kteřídisponují

vyššímipříjmy.Ti jsoukvůlivyšším
mzdámnuceni platit víc za služby
a výrobky, které poskytují ti s niž-
šími příjmy. Navíc ve středních
a vyšších příjmových kategoriích
nerostou mzdy tak rychle jako
těm v „nižších“ patrech. Dochází
takk „narovnání“prostřednictvím
vyšších výdajů.
Na černý trh mají podle studií

dva vlivy: jeden argumentační –
pokud někde fungují nabídka
a poptávka, pak je to právě černý
trhpráceosvobozenýoddaní a so-
ciálních odvodů. Druhý, který se
nyní v situaci extrémní poptávky
po pracovní síle těžko měří, je od-
liv nízkopříjmových zaměstnan-
ců z oficiálního trhu práce do čer-
né zóny. K tomu ovšem dochází
ve chvíli, kdy roste nezaměstna-
nost a lidé s nízkými příjmy jsou
propouštěním ohroženi nejvíce,
protože nedisponují potřebnými
znalostmi a dovednostmi.

4. Růstmezd roztočí inflační spirálu
Existuje teorie „mzdově tažené
inflace“, tedy jevu, kdy vyššímzdy
vedoukezdraženívyráběnéhozbo-
ží a k vyšší poptávce, cožmá obojí
za následek zvýšení cen.
Skutečný svět ale vypadá jinak,

než ukazují standardní učebnice
ekonomie. V globalizovaném svě-
tě se většina zboží denní potřeby
dováží z ještě hůře placených des-
tinací (Bangladéš, Kambodža, dří-
veČína), takžepodíl nárůstumezd
naceně tohotozboží jeminimální.
Faktemje,žesrůstemmezdvČes-

ku inflace stoupla – z 0,5 procenta
v polovině roku 2016 k současným
téměřtřemprocentům.Mluvitoin-
flačníspirálevdůsledkurůstumezd
alenejde, na cenymají dalekovětší
vliv opatření státu (EET, spotřební

a další daně), centrální banka (in-
tervence, úrokové sazby), finanční
trhyapřebytek likvidity, ježvyhna-
la ceny nemovitostí.

5. Vysoké mzdy změní strukturu
ekonomiky a z Česka se stane cen‑
trum hi‑tech
To, že jeČeskárepublika rájemníz-
kýchpříjmů, je výsledkempolitiky
státu, který dal přednost vysoké
zaměstnanosti předvysokýmipří-
jmy obyvatel. Faktem je, že neza-
městnanost se v krizových letech
vyšplhala ani ne k deseti procen-
tům, zatímco v Irsku, což je jedi-
náevropskázemě, které sepodařil
přechod z nízkopříjmové ekono-
miky nahoru, byla na vrcholu na
16 procentech.
Právě Irsko je příkladem, jak

docílit vyšších mezd. Vyžaduje to
státnípodporu lidí i institucía také
podporu školství od základního až
po univerzity. Irsko začalo tím, že
lákalozpátkyIry,kteříuspělivemi-
graci. A za jejich zkušenosti a pod-
poru bylo ochotné jim zaplatit.
Druhýmpříklademtechnologic-

kého „tygra“ je Izrael, který budu-
je svoji technologickou převahu
minimálně posledních 25 let. Sou-
částípřeměnybyly lepšípodmínky
pro kapitálové investice, podpora
venture kapitálu a také silný dů-
raz a podpora vzdělání. V techno-
logickém sektoru, který generuje
40 procent exportu, nyní pracuje
deset procent lidí.
Šedesát procent českého expor-

tu činí stroje a zařízení.Avhi-tech
sektoru podle údajů Českého sta-
tistického úřadu pracovalo v roce
2017 zhruba dvě stě tisíc lidí (včet-
ně vlastníků). Česká vláda se pak
mnoho let nedokáže shodnout,
jestli chce podporovat učňovské
školství (zlaté české ručičky),nebo
vývozčeskýchmozkůdozahraničí
bez jakékoliv podmínky návratu.
Vypadá to, že aspoň doposud růst
mezddo struktury ekonomiky vý-
razněji nezasáhne.

6. Mzdy jsou výsostnou záležitostí
mezi zaměstnancema zaměstnava‑
telema stát se do nichmíchat nemá
Dokudodboryvroce2015nevyhlá-
silyakciKonec levnépráceadokud
státnezačal ve stejnémrocepřidá-
vatmohutněsvýmzaměstnancům,
čímž vytvořil tlak na pracovním
trhu, zaměstnavatelé se do růstu
mezd nijak překotně nehnali. Re-
spektive ani je to nenapadlo. Tolik
k rovnoprávnému postavení za-
městnanců a zaměstnavatelů.
Česká zkušenost není ojedině-

lá. Americká ekonomika roste nej-
rychleji za čtyři roky. Nezaměstna-
nostvposlednídoběkleslana18leté
minimum.Mzdyoprotitomužádný
výrazný nárůst nevykazují. Důvo-
demjepodleamerickýchekonomů
nejen pokles počtu členů odborů
a jejich malá síla, ale také daňová
politika,kdyje jednodušší (a levněj-
ší)nabídnoutzaměstnancůmněja-
ký benefit než přidat na mzdě. To
poslední ostatně platí i pro tuzem-
ské zaměstnavatele.
Právě „svobodná“ Amerika uká-

zala světu i další případy, kdy se
státmuselvložitdovztahuzaměst-
navatel–zaměstnanec.Vroce2008
zrušil stát Oregonmožnost uzaví-
rat pracovní smlouvy, v nichž se
zaměstnanec zavázal, že nebude
poukončení zaměstnání pracovat
u přímé konkurence. Tyto smlou-
vy sevztahovalynejennamanaže-
ry (kde leckde existují doteď), ale
na většinu zaměstnanců včetně
například kadeřníků. Jejich zákaz
vedl k výraznému zvýšení mezd,
aniž by tomělo dopad namíru ne-
zaměstnanosti. Volný trh prostě
nefunguje.

To, že je Česká
republika rájem
nízkých příjmů, je
výsledkem politiky
státu, který dal
přednost vysoké
zaměstnanosti
před vysokými
příjmy obyvatel.

julie.hrstkova@economia.cz

JINÁ REALITA
JULIE HRSTKOVÉ

Dostaneme
hodně, nebo málo
A jak to zahýbe
ekonomikou?
Foto: Profimedia


