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N mecko: Je lepší lidi držet na krátké úvazky než
propoušt t
8. ervence 2010 1:22

ty denní pracovní týden, který zavedly n mecké, krizí zasažené firmy, stál zemi 14
miliard eur. P esto se p edstavitelé vládních organizací i zam stnavatel shodují na tom,
že opat ení je správné.

foto: Profimedia.cz
Místo aby se propoušt lo, nechává Volkswagen výrobu b žet i za cenu jejího dotování.
Ilustra ní foto.

Jedna sm na, 25 aut denn , ru ní výroba a 350 zam stnanc , jejichž po et se výrazn nezm nil ani
p esto, že fabrika kv li krizi prod lává.
Ne, nejde o malovýrobce spor ák s ruským kapitálem v zádech, ale o jednu z továren firmy
Volkswagen – dráž anskou montovnu luxusního modelu Phaeton, jehož cena za íná v p epo tu na
1,7 milionu korun a kon í na 4,5 milionu.
Produkce v takzvané sklen né manufaktu e, kde mohou budoucí majitelé sledovat celý den vznik
svého auta, v podstat p ipomíná n mecký trh práce. Místo aby se propoušt lo, nechává Volkswagen
výrobu Phaetonu b žet i za cenu jejího dotování jen proto, aby v Sasku zam stnal lidi a aby se udržel
v nejprestižn jším segmentu automobilové výroby.
Podobný postoj zaujímá podle p edstavitel n meckých obchodních komor, investi ních agentur i
analytik velká ást n meckých zam stnavatel . Je to však draze vykoupený klid zbraní.
"To, jak se vypo ádává náš trh práce se sv tovou recesí, je zázrak. Je velmi flexibilní, což nám
umožnilo místo propoušt ní zkrátit úvazky. To však N mecko stálo loni 14 miliard eur," íká Volker
Treier, hlavní ekonom n mecké obchodní komory. V p epo tu na eské koruny to d lá zhruba 370
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esko vyplatilo v roce 2009 na d chodech. Podle Treiera zaplatily

p ímo podniky p t miliard eur.

Zkrácení pracovní doby (Kurzarbeit) v praxi znamená ty denní pracovní týden. Den, který
zam stnanci z stávají doma, se platí z fondu – p ísp vky do n j stát podporuje tím, že jde o da ov
ode itatelnou položku. Pro pracovníky to znamená, že dostanou tém stejný plat.

Kurzarbeit stál 14 miliard eur
Podle Treiera však jde o dob e vynaložené peníze, nebo to podnik m umožnilo ponechat si kvalitní
pracovníky a "chystat se na oživení trhu". Zkracování úvazk namísto propoušt ní je d vod, pro
nezam stnanost v N mecku v dob recese rostla ne ekan pomalu, a od po átku letošního roku
dokonce klesá.
Co to znamená v e i ísel? Ke konci kv tna se u západních soused podle ú adu práce ucházelo o
práci 3,24 milionu lidí, což je 7,7 procenta ekonomicky aktivních obyvatel. To p edstavuje nejlepší údaj
od prosince 2008 a v rámci Evropy jednu z nejnižších nezam stnaností. Nap íklad v esku bylo v
kv tnu bez místa 8,7 procenta lidí, v Ma arsku 11,4 a v Polsku 11,9 procenta.
Zaklínadlo "pružný trh práce" jako jednu z nejv tších konkuren ních výhod N mecka uvádí i agentura
German Trade and Invest (GTAI), jež má mimo jiné za úkol do zem lákat nové investory.
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"Za celý lo ský rok jsme v N mecku m li díky Kurzarbeitu jen t i stávky spojené s hospodá skou
recesí," tvrdí Iris Kirschová, editelka podpory zahrani ních investor GTAI. Jako univerzální recept,
jak udržet protesty na uzd , však tento p ístup fungovat nem že.
"Zavedení krátkého pracovního týdne je velmi drahé. Nebráníme se toto opat ení zavést, ale muselo
by mít nulový dopad na státní rozpo et. A to je i s ohledem na to, kolik to stálo v N mecku, prakticky
nemožné," uvedl Jaroslav Míl, prezident Svazu pr myslu a dopravy.
S tím však nesouhlasí p edseda Odborového svazu Kovo Josef St edula. "Kdyby se v N mecku krátký
pracovní týden nezavedl, nestálo by to 14 miliard eur, ale klidn dvojnásobek. Místo 92 procent mzdy
pro zam stnance by totiž musel stát platit plnou podporu všem propušt ným na mnohem delší dobu.
Navíc by lidé omezili své nákupy a ekonomika by zpomalila ješt více," tvrdí a dodává, že již nyní je
jasné, že se tím bude zabývat nová vláda.

Kam dál?
Potvrzeno: n mecká ekonomika ve druhém tvrtletí rostla o 0,3 procenta
Krize v N mecku: zem se loni propadla nejvíce od druhé sv tové války
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