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V tomto čísle:
Japonská ekonomika sa dostala do
recesie
Nezamestnanosť v Rusku sa zvýšila
Problém nemeckého priemyslu a
podpora spotreby zo strany štátu

Kurzarbeit ako nástroj pomoci pre
zamestnávateľov aj zamestnancov
V reakcii na koronavírus vlády jednotlivých štátov prijali rôzne opatrenia,
čím zastavili hospodársku činnosť v určitých odvetviach a iné výrazne narušili. Výsledné straty pracovných miest a bankroty môžu spôsobiť ekonomické napätie pre milióny obyvateľov v Európe a na celom svete. Napriek veľkej snahe tých najlepších ekonómov stále neexistuje univerzálny recept
s vysokou účinnosťou bez nežiadúcich účinkov, ktorý by sa dal všeobecne
aplikovať kedykoľvek a kdekoľvek. Jednotlivé krajiny sa preto k vzniknutým
problémom stavajú individuálne.
Najslávnejší a najdlhšie trvajúci európsky program je nemecký systém
„kurzarbeit“, trojstranná dohoda
medzi zamestnávateľom, zamestnancom a štátom, majúca za následok udržanie životnej úrovne tých
zamestnancov podniku, ktorí v dôsledku poklesu odbytu
alebo
preventívneho
prerušenia výroby pracujú v obmedzenom režime. K udržaniu pracovných miest a kvalifikácie
robotníkov sa prvýkrát
využil počas krízy znižovania ťažby draselných
solí na začiatku 20. storočia. Metóda sa osvedčila a následné oživovanie pracovného trhu
prebehlo oveľa rýchlejšie. Neskôr sa v Nemecku metóda zaužívala.
Považuje sa aj za jeden z
dôvodov, prečo sa Ne-

mecko tak rýchlo zotavilo z ekonomickej recesie v roku 2009. Jeho
vplyv na udržanie pracovných miest
najlepšie zobrazuje graf vývoja nezamestnanosti v období počas finančnej a následnej európskej dlhovej krízy v roku 2012. Počiatok

Dopytový šok ma vplyv na vývoj
cien v Eurozóne ale aj celej EÚ
Pandémia urýchlila pád Talianska
do recesie
Priemerná mzda v SR dosiahla v 1Q
hodnotu 1086 eur

hospodárskej recesie znamenal výrazný nárast nezamestnanosti pričom krajiny Európskej Únie toho
neboli výnimkou. V období medzi
septembrom 2008 a januárom
2010 sa priemerná miera nezamestnanosti v EÚ zvýšila zo 7,3 %
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na 9,9%. Na Slovensku
bol tento nárast dokonca ešte výraznejší, keď
miera nezamestnanosti
za 1,5 roka vzrástla až
o
6,1
%,
čo
v absolútnych číslach
predstavuje
prírastok
približne 150 tísíc nezamestnaných ľudí. Podstatne lepšie vyzerala
situácia v Nemecku. Využitie programu kurzarbeit dopomohlo krajine
udržať nezamestnanosť
pod hranicou 8 %, pričom už v máji 2010 sa
vrátila na úroveň zo
Septembra 2008. Kým
v Nemecku sa tento návrat
nezamestnaných
počítal
v mesiacoch, vo väčšine európskych
krajín to bolo v rokoch. Odhaduje
sa, že v krajine sa vďaka kurzarbeitu
podarilo zachrániť až približne pol
milióna pracovných miest.
Nemecké firmy si uvedomujú dôležitosť a kompetentnosť svojich zamestnancov do ktorých investujú
čas aj nemalé finančné prostriedky.
Skutočná hodnota zamestnanca
spočíva nie len v cene jeho práce
a nákladov na jeho získanie, prepustenie alebo rozvoj ale najmä od
jeho produktivity práce. Práve udržanie si kvalitných ľudí v neistých
časoch na úkor vysokej fluktuácie
dospelo k rýchlejšiemu návratu výkonu ekonomiky.

skytovania podpory v rámci kurzarbeitu tak predstavuje 24 mesiacov.
Účelom programu je však finančná
podpora v rámci krátkodobých
(niekoľkomesačných)
ekonomických problémov. V prípade, že by
došlo k trvalejšiemu výpadku, kurzarbeit by mohol dokonca uškodiť,
ak by umelo udržiaval pri živote
biznisy odsúdené na zánik. Žiadosť
o podporu je podmienená výpadkom mzdy vo výške presahujúcej 10
% mesačnej hrubej mzdy najmenej
tretiny zamestnancov. Zamestnávateľ však oň môže požiadať len vtedy, ak už vyčerpal všetky ostatné
zákonom prípustné možnosti krátenia pracovnej doby, teda čerpanie
dovoleniek, vyrovnanie konta pracovného času a pod.

Princíp fungovania
Zamestnávatelia môžu reagovať na
krátkodobé zníženie dopytu oznámením vláde, ktorá im finančne
pomáha pri pokrývaní mzdových
nákladov.
Skrátený
pracovný
úväzok tak môžu využiť všetky firmy, ktoré musia dočasne výrazne
obmedziť alebo úplne zavrieť svoje
prevádzky. Podpora v rámci kurzarbeitu sa poskytuje po dobu 12 mesiacov, pričom na základe nariadenia ministerstva práce môže byť jej
poskytovanie predĺžené o ďalších
12 mesiacov. Maximálna doba po-

Dotácia predstavuje 60 % čistej
mzdy alebo 67 % v prípade ak zamestnanec žije v domácnosti s aspoň jedným dieťaťom. Úrad práce
pri vyčíslení výšky kompenzačnej
dávky vychádza z rozdielu medzi
priemernou čistou mzdou zamestnanca a pomernou časťou mzdy,
ktorú zamestnanec v príslušnom
kalendárnom mesiaci obdržal od
zamestnávateľa v rámci kurzarbeitu. Na príklade si vysvetlíme ako
by počas kurzarbeitu vyzeral príjem
zamestnanca s priemernou čistou
mzdou 2000 eur. Vychádzame pri-

tom z predpokladu skrátenia úväzku o 40 %. Finančnú odmenu pre
zamestnanca by teda tvorila čistá
mzda vo výške 1200 eur
a kompenzačný príspevok 800 eur
(40 % z 2000 eur), mesačný príjem
zamestnanca by sa v tomto prípade
vyrovnala jeho priemernej čistej
mzde. K zníženiu mesačného príjmu
by došlo až za predpokladu skrátenia úväzku o viac ako 60 %, keď by
dotácia kurzarbeit nedokázala vykompenzovať rozdiel medzi priemernou čistou mzdou zamestnanca
a pomernou časťou mzdy, ktorú by
zamestnanec v príslušnom kalendárnom mesiaci obdržal. Pre porovnanie si uvedieme ako by vyzerala
obdobná situácia na Slovensku.
Kým v Nemecku ide podpora na
udržanie pracovných miest priamo
zamestnancom u nás sa peňažná
podpora poskytuje zamestnávateľovi. V rámci 3. balíka ekonomických opatrení sa zamestnávateľ
môže rozhodnúť medzi dvoma variantami kompenzácie mzdových
nákladov. Pokiaľ zamestnávateľ
nemôže prideľovať prácu z dôvodu
prekážky na strane zamestnávateľa
(§ 142 ods. 4 Zákonníka práce), nárokuje si príspevok na úhradu náhrady mzdy zamestnanca najviac vo
výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac v sume 880 eur. Druhou alternatívou je paušálny príStrana 2
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spevok na každého zamestnanca v
závislosti od poklesu tržieb. Podmienkou na poskytnutie takéhoto
príspevku je, že zamestnanec nemal viac ako 50% jeho fondu mesačného pracovného času prekážku
na strane zamestnanca alebo nečerpal dovolenku. Mesačná výška
príspevku je v tomto prípade 80 %
hrubej mesačnej mzdy zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb,
najviac však do výšky 540 eur.
Kurzarbeit je teda riešením, ktoré
firmám umožňuje udržať zamestnancov, ktorí pocítia len minimálne
zníženie platu. Zásadný rozdiel
v pridanej hodnote tohto programu
v porovnaní s opatreniami prijatými slovenskou vládou sa prejavuje
najmä pri odmeňovaní vysoko kvalifikovaných zamestnancov s vyššou

mzdou. Náklady zamestnávateľa na
Slovensku
pri
zamestnancovi
s nadpriemernou mzdou po odpočítaní maximálnej výšky štátneho
príspevku na rozdiel od nemeckého
kurzarbeitu ostávajú vysoké. Dôležitou charakteristikou kurzarbeitu
je však jeho časová obmedzenosť.
Dlhodobé využitie môže so sebou
priniesť negatíva v podobe straty
pracovných návykov ako aj neúmerným zadlžovaní krajiny. Slovenská legislatíva nepripúšťa možnosť
skrátenia zväzku. Zamestnávateľ sa
tak v prípade finančných problémov môže dostať pod tlak, kedy
mu štátna pomoc nevystačí na pokrytie nákladov zamestnancov
s vyšším príjmom. Nedokáže im
zaplatiť ich nadpriemernú mzdu
a bude sa musieť odhodlať prepustiť svojich najlepších zamestnan-

cov. Efektívna vláda a partnerstvo
zainteresovaných strán majú svoj
význam pre verejné politiky, vrátane poskytovania nákladovo efektívnej cesty k udržiavaniu odbornosti
a znalosti. Spoločnosti založené na
znalostiach a úspešnej realizácie
postupov a techník sú dôležitým
faktorom rozvoja ekonomiky. Udržanie si kvalitných ľudí v ťažkých
a neistých časoch na úkor zvýšenej
fluktuácie vedie k rýchlejšiemu návratu k želaným výkonom. Stabilné
pracovné prostredie a dobrá pracovná morálka vedie k lepšej produktivite práce, ktorá sa odráža
nielen
v
ziskoch
firiem
a odmeňovaní pracovníkov ale
v nemalej miere aj vo zvyšovaní
životnej úrovne obyvateľov. (ju)
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Japonská ekonomika v recesii
Japonská ekonomika sa dostalo do
recesie po tom čo v prvom kvartáli
tohto roka klesla na medziročnej aj
medzikvartálnej báze druhýkrát
v rade. Ekonomické ťažkosti boli citeľné už
v predchádzajúcom roku,
počas ktorého bolo možné
sledovať prepady celkovej
priemyselnej produkcie,
pričom tento trend pokračoval aj v tomto roku. Po
prepuknutí pandémie sa
globálna ekonomická situácia skôr zhoršila a to na
poli domácej ako aj zahraničnej
spotreby.
V dôsledku toho sa v apríli
medziročne
prepadla
o 15,2 %, čo sa premietne
už v nasledujúcom kvartá-

li. V dôsledku spomalenia inflačného rastu a hroziacej deflácie sa môže potenciálne ešte viac prepadnúť
aktuálna domáca spotreba (v dô-

sledku ďalšieho odkladu spotreby),
čo sa následne môže prejaviť
v poklese HDP. (jv)

Nezamestnanosť v Rusku sa zvýšila
Zhoršenie ekonomickej aktivity
v dôsledku oslabenia domáceho,
ale aj zahraničného dopytu sa pre-

javilo na znížení celkovej priemyselnej produkcii v Rusku. Tá v apríli
medziročne klesla o 6,6 %. Dopady

aktuálnej krízy sa prejavili už aj na
pracovnom trhu, kde v apríli vzrástla celková nezamestnanosť na 5,8
%, čo je o 1,1 p.b. vyššie
v porovnaní
s marcom.
V absolútnom vyjadrení
to znamená mesačný
prírastok v počte 800
tisíc ľudí a tým zvýšenie
celkového počtu nezamestnaných na 4,3 %.
Zvyšujúca sa nezamestnanosť môže zaťažiť
ruský rozpočet (a sociálny systém) tým, že
zvýši náklady pri znižujúcich sa príjmoch
z dôvodu poklesu cien
ropy a nižšieho výberu
daní. (jv)
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Nemecká vláda sa snaží podporiť spotrebu
Tržby v Nemeckom maloobchode
sa v apríli prepadli medziročne
o 6,36 %. Súvisí to s aktuálnou ekonomickou krízou, ktorú okrem iného v tomto čase charakterizuje aj
dopytový šok v dôsledku opatrení
na predchádzanie šírenia pandémie. V snahe podporiť ekonomiku
prijalo
Nemecko
v uplynulých dňoch druhý balík
pomoci, ktorého objem predstavuje až 130 mld. eur. Medzi
opatreniami je napr. zníženie
sadzby dane z pridanej hodnoty na nasledujúceho pol roka
zo súčasných 19 % na 16 % (a
zo 7 % na 5 % pri zníženej sadzbe). Balík ďalej obsahuje finančnú podporu municipalít,
podporu malých a stredných
podnikov, zvýšenie príspevku
na kúpu elektromobilu ale aj
napr. jednorazový príspevok na

každé dieťa v sume 300 eur. Nový
balík opatrení prehĺbi už aj tak rastúci deficit verejných financií, keď
len kvôli zníženej DPH sa odhaduje
pokles daňových príjmov približne
o 20 mld. eur. Cieľom opatrení je
zotavenie sa ekonomiky zintenzív-

nením súkromných ako aj verejných investícií (najmä v oblasti ekológie a digitálnych technológií). Potrebné investície na podporu ekonomiky sa snažia zmysluplne cieliť,
z čoho by mohla ekonomika čerpať
aj pod odznení aktuálnej krízy. (jv)

Nemeckému priemyslu chýbajú objednávky
Nutnosť podpory domácej spotreby
podčiarkujú aj dáta z oblasti nemeckého priemyslu. Celková suma

nových objednávok v priemysle (v
stálych cenách) klesla v apríli až
o 36,7
%
v porovnaní

s predchádzajúcim rokom. Práve
nové objednávky odzrkadľujú pokles dopytu v dôsledku aktuálnej
neistoty ako aj už spomínaného dopytové šoku.
Celková priemyselná produkcia sa ešte v marci
prepadla
medziročne
o 11,4 %, pričom trend
poklesu v priemysle bol
citeľný úž viac ako rok, čo
bolo spôsobené obchodnými spormi na globálnej
úrovni. Práve poklesy
priemyslu už v minulom
roku o to viac umocňujú
tie aktuálne, nakoľko sú
počítané zo základu, ktorý bol nižší už minulý rok.
(jv)
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Inflácia v Eurozóne stagnuje
Priemer
inflačného
rastu
v Eurozóne ťahajú nadol najmä krajiny južnej Európy, kde sa

v posledných mesiacoch prejavil
pokles cien produktov a služieb –
deflácia. Ďalej inflačný priemer ťa-

hajú nadol svojou váhou aj najväčšie ekonomiky EÚ ako napr. Nemecko a Francúzsko. Cieľ dosiahnutia stabilného inflačného rastu na úrovni
2 % sa na teraz vzďaľuje a zároveň legitimizuje programy nákupov aktív zo strany
ECB. Výsledkom snáh
však môže byť výrazné
zadlženie
s otáznym efektom
na ekonomiku. Nateraz je však potrebné
dostať do ekonomiky
potrebnú
likviditu.
(jv)

Inflácia sa vo Francúzku takmer zastavila
Inflačný rast vo Francúzsku v máji
takmer stagnoval, keď priemerná
cenová hladina vzrástla medziročne
len o 0,17 %. Infláciu spomaľuje
najmä oslabený domáci dopyt.
V marci však výraznejšie
klesli aj ceny z pohľadu
producentov (PPI), keď sa
medziročne
znížili
o takmer o 3,9 %. Práve
zníženie týchto cien sa
môže významne premietnuť aj v cenách pre konečných spotrebiteľov, ktoré
tak v nasledujúcich mesiacoch môžu na medziročnej
báze rovnako klesnúť. Hoci
je deflácia negatívnym
javom
v ekonomike,
v menšej miere nemusí
byť hneď postrehnuteľná
v reálnom živote nakoľko

sa môže týkať len určitých produktov, ktoré nespadajú do bežnej alebo aktuálnej spotreby domácností.
Oveľa horší dopad na ekonomiku
prichádza vtedy, keď poklesli cien

spozoruje, či pocíti široká populáciu
a začne odkladať svoju spotrebu
mysliac si, že v budúcnosti nakúpi
ešte lacnejšie. (jv)
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Pandémia umocňuje Taliansku recesiu
Reálny výkon talianskej ekonomiky
sa po masívnom zasiahnutí vírusom
v prvom kvartáli skresal o 5,45 %
v porovnaní s prvým kvartálom minulého roka. Na medzikvartálnej
báze pocítila ekonomika kontrakciu
už druhý kvartál v rade. Aktuálna

pandémia tak umocnila trend, ktorý
tu bol prítomný už v minulom roku.
Ako najvýznamnejší vplyv pri poklese ekonomického rastu sa ukázala
práve domáca a zahraničná spotreba. S podobným problémom zápasia aj ostatné európske a svetové

ekonomiky.
Aktuálna
kríza
v Taliansku môže byť záťažou pre
celú úniu nakoľko ide o tretiu najväčšiu ekonomiku, ktorej dlh už
pred touto krízou dosahoval 135 %
HDP. Pri zníženom HDP, nižších príjmoch do rozpočtu a zvyšujúcej sa
zadlženosti
rastie
riziko pri schopnosti
splácať tento dlh.
Aktuálna kríza sa tak
môže následne pretaviť aj do dlhovej
krízy. (jv)

Priemerná mzda v SR vzrástla
Priemerná mzda na Slovensku
v prvom kvartáli tohto roka vzrástla
o 6,16 % na 1086 eur. Najvyššie
nárasty priemernej mzdy boli zaregistrované
v Banskobystrickom,
Nitrianskom a Prešovskom kraji.

Rast miezd v prvom kvartáli ešte
neodzrkadľuje dopad aktuálnej krízy. V nasledujúcom kvartáli sa však
môže stať, že priemer bude naďalej
rásť, keďže o zamestnanie mohli
prísť ľudia najmä na nižšie plate-

ných pozíciách s nižšou pridanou
hodnotou. (jv)
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AKTUÁLNY VÝVOJ NA TRHOCH
EUR/USD

EUR/CZK

ZLATO

ROPA

SLOVENSKO

ČESKÁ REPUBLIKA

MAĎARSKO

POĽSKO
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SPRÁVY Z FINANČNÝCH TRHOV
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