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EU musí z koronakrize vyjít silnější

výhody, nebo převažují nevýhody vzhle-
dem k jeho silné exportní ekonomice?

I na toto musíme nahlížet diferencovaným 
způsobem. Nebudeme schopni zvrátit glo-
balizaci.  Budeme  se  však  muset  pořádně 
podívat  na  to,  jak  jsou  strukturovány  ze-
jména  systémově  relevantní  hodnotové 
řetězce. Viděli  jsme,  že  nejsme  v  dobách 
krize  schopni  produkovat  zdravotnické 
pomůcky. Naléhavě zde potřebujeme  sek-
torovou deglobalizaci. To však neznamená 
konec globalizace, ale  jen určité nové na-
stavení. Za německého předsednictví Rady 
EU se musíme také postarat o to, abychom 
v rámci mezinárodních dodavatelských ře-
tězců  zajistili  větší  odpovědnost  podniků. 
Není možné,  aby  se  evropské  společnosti 
na mezinárodních trzích zásobovaly od do-
davatelského průmyslu, který nesplňuje ani 
nároky  na  dodržování  lidských  práv,  ani 
požadavky na ochranu životního prostředí. 

Na začátku koronakrize se hojně deba-
tovalo o tom, zda by nyní neměl být 
zaveden zásadně odlišný ekonomický 
a sociální model, protože by se ukáza-
lo, že neoliberalismus ztroskotal. Zdá 
se však, že tato debata již ztrácí 
na síle. Hrozí tedy, že se po krizi zase 
bude ve všem pokračovat jako dosud?

Doufejme, že žádné takovéto pokračování 
nenastane.  Z  této  pandemie  musíme  vy-
vodit  důsledky.  Jedním  z  nich  je,  že  po-
třebujeme akceschopný stát. V posledních 
desetiletích jsme z důvodu špatné politiky 
v  mnoha  oblastech  šetřili  každou  korunu 
jak v Německu, tak v mnoha dalších člen-
ských státech Evropské unie. Svědčí o tom 
například značné slabiny ve zdravotnickém 
systému v Itálii a ve Španělsku. Německo 
z toho vyvázlo relativně hladce, ale na úkor 
zaměstnanců.  Potřebujeme  výrazně  lepší 
vybavení našeho zdravotnictví. Potřebuje-
me přiměřené vybavení personálem. Potře-
bujeme přiměřené finanční ohodnocení pro 
lidi za jejich práci. 
Je šílené, že za krize jsou rázem oslavová-
ni  hrdinové  vykonávající  důležitou  práci, 
avšak z dlouhodobého hlediska není zjevně 

nikdo připraven kromě vyjádření úcty za-
ručit  i odpovídající mzdy a pracovní pod-
mínky.  Coby  odbory  uděláme  vše  pro  to, 
abychom zajistili, že tyto poznatky z epide-
mie koronaviru nebudou rychle zapomenu-
ty. Toto musí zůstat na pořadu dne.

Ženy se staly poraženými pandemií 
koronaviru, i když nejsou tak silně 
zasaženy ze zdravotního hlediska. 
Nesou břemeno péče a práce v domác-
nosti, což je pracovně znevýhodňuje. 
Jak to lze změnit?

Rozštěpení  trhu  práce  podél  genderově 
specifické  dělby  práce  se  za  koronakrize 
stalo  zřetelnější.  Hrozí  zde  nebezpečí,  že 
se  dokonce  znovu  přiostří. Tomu musíme 
neodkladně zabránit. Co se týče dělby prá-
ce mezi pohlavími,  je  třeba vytvořit nový 
poměr  v  této  dělbě. Naléhavě  také  potře-
bujeme  zvýšení  hodnoty  výdělečné  čin-
nosti  žen. V  Německu máme  stále  rozdíl 
mezi  platovým  ohodnocením  žen  a mužů 
ve výši 20 až 21 procent, tzv. Gender Pay 
Gap. Nejedná se však pouze o „Pay Gap“, 
ale o „Income Gap“, tedy obecnější rozdíly 
v příjmech, neboť ty se táhnou až do penze, 
kdy ženy dostávají výrazně nižší důchody.
Tady skutečně hrozí opakování chyb, kte-
rých jsme se dopustili při překonávání kri-
ze na finančních trzích 2008/2009: opětov-
ná segmentace mezi pohlavími na trhu prá-
ce. Mnoho  žen  je  nedobrovolně  polapeno 
v nízkopříjmovém sektoru. Musí se odtam-
tud dostat. Máme za sebou částečné pokro-
ky, přišly ale příliš pozdě – například právo 
na návrat z částečného na plný úvazek. To 
se  však  týká  pouze  nových  zaměstnanců 
na částečný úvazek. Mnoho žen chce větší 
úvazek, ale nedokáže si ho prosadit. Potře-
bujeme také úsilí k překonání Gender Pay 
Gap. Tam, kde existují kolektivní smlouvy, 
je  situace mnohem  lepší.  Je  proto  důleži-
té, aby se pokrytí kolektivními smlouvami 
opět zvyšovalo nejen v Německu, ale také 
v Evropě.
Rozhovor vedla Claudia Detsch. 
V německém originále vyšel  
na komentářovém portále  
Friedrich-Ebert-Stiftung IPG.

Co znamená pandemie koronaviru 
pro německý pracovní trh? 
Vyvázneme z ní hladce, nebo dojde 
k masivnímu nárůstu nezaměstna-
nosti?

Momentálně masivní nárůst nezaměstna-
nosti nezažíváme. Nástroj k zajištění za-
městnanosti u nás představuje  tzv. kurz- 
arbeit, a bylo tedy zcela správné usnadnit 
nyní k tomuto nástroji přístup. Totéž pla-
tí pro zvýšení náhrady mzdy při čerpání 
kurzarbeitu na 70, respektive 80 procent 
původní mzdy, k čemuž však z hlediska  
odborů mělo  dojít  již  dříve. Ve  své  pů-
vodní podobě činila pouze 60, respektive 
67 procent  a  takové  snížení příjmu zna-
mená, že lidé nemohou hradit své běžné 
náklady  včetně  nájemného.  To  má  pak 
také  dopad  na  poptávku,  kterou  je  nyní 
třeba naopak naléhavě stimulovat.

Jak hodnotíte podpůrné programy 
spolkové vlády? 

Doposud existovala podpora na zajištění 
likvidity  nebo  vlastního  kapitálu.  Nyní 
je naléhavě nutný  rozsáhlý konjunkturní 
program. Ten však musí být navržen inte-
ligentně. Lidé musí dopady takového pro-
gramu  skutečně  pocítit  –  a musí  zajistit 
poptávku. S ohledem na digitalizaci, ale 
zejména tváří v tvář boji proti změně kli-
matu musí takový konjunkturní program 
splňovat  funkci  nastartování  a  řízení 
těchto změn, nesmí znamenat pokračová-
ní ve všem jako dosud.

Pandemie koronaviru a omezení spo-
lečenského života přinesly masivní 
posun v digitalizaci. Je to pro 
zaměstnance spíše výhodné, nebo se 

v důsledku toho objevují nová 
nebezpečí?

Na  tuto  skutečnost  se  dá  pohlížet  tak 
i  tak. Mobilní práce  je samozřejmě pro 
mnoho lidí ulehčením, pro mnohé však 
také  znamená  dodatečnou  zátěž.  Mu-
síme  se  na  to  podívat  důkladněji:  Co 
si  chceme  z  tohoto  současného posunu 
ponechat do doby po koronaviru? Lidé 
musí  být  vybaveni  řádnými  pracovní-
mi prostředky. Musí být veden záznam 
o pracovní době, aby se zaměstnavatelé 
neobohacovali  o  nezaplacené  přesčasy. 
Je zde tedy velká potřeba mobilní práci 
do budoucna přiměřeně ošetřit. K tomu 
patří i ochrana dat. Právě toto v současné 
chvíli zažíváme. Některé systémy, které 
jsou používány k uskutečňování konfe-
renčních  hovorů  nebo  videokonferencí 
z domova, jsou vše jen ne bezpečné. 

Zmínil jste se také o klimatických 
cílech. Mnoho podniků a hospodář-
ských svazů nyní požaduje opětovné 
vyjednávání cílů v oblasti klimatu, 
aby se finanční zátěž udržovala 
v mezích. Je to správná cesta?

Pohled  na  představy  zaměstnavatelů 
a podnikatelů je poměrně smíšený. Mno-
ho podniků se platných cílů naopak nadá-
le výslovně drží. Tak by to také mělo být. 
Virus změnu klimatu nezastaví. Musíme 
i nadále vyvíjet velké úsilí, abychom cílů 
EU v oblasti  klimatu  do  roku 2030 do-
sáhli.

V posledních týdnech jste apelovali 
na více evropské solidarity. Co vám 
vadilo?

Počáteční  reakce na pandemii koronavi-
ru  byly  koordinovány  hlavně  na  úrovni 
jednotlivých národních států a příliš málo 
na  evropské  úrovni.  A  první  evropské 
odezvy byly velmi váhavé a velmi krát-
kodobě orientované, než aby se s  rozsa-
hem  této  krize  dokázaly  vypořádat.  Až 
návrhy na společné evropské půjčky fran-
couzského  prezidenta  Macrona  a  spol-
kové  kancléřky Merkelové  z  18.  května 
naznačily skutečnou změnu směru. DGB 
a  francouzské odbory  tento důležitý  im-
puls  pro  evropskou  integraci  uvítaly. 
Nyní o tom musí být přesvědčeny všech-
ny ostatní členské státy.

Je také důležité zabývat se tématem evrop-
ského  pojištění  v  nezaměstnanosti. Dosud 
však bylo málo ambiciózní. V tomto ohle-
du  jsou  v  záchranném  balíčku  zamýšleny 
půjčky členským státům k financování kur-
zarbeitu, avšak v mnoha členských státech 
Evropské unie kurzarbeit vůbec neexistuje. 
Stále  jsme  daleko  od  skutečného  evrop-
ského pojištění v nezaměstnanosti, které je 
v  rámci  jednotného  evropského  trhu nalé-
havě  nutné.  Nemůžeme  zajišťovat  ekono-
mické  svobody,  aniž  bychom  je  zároveň 
nedoplňovali  evropskými  nástroji  sociální 
politiky.

Na tomto místě obvykle zazní vyčítavá 
otázka, proč bychom měli platit 
za Španěly nebo Italy. Co byste na to 
odpověděl?

Tato  výčitka  nezohledňuje  skutečnost,  že 
Německo  je  největším  výhercem  evrop-
ské měnové unie.  Jsme nejvíce vyvážející 
členskou  zemí. A  pokud  dojde  k  pádu  ji-
ných  evropských  zemí,  jako  jsou  Španěl-
sko, Portugalsko,  Itálie  nebo Řecko,  bude 
to mít  pro  německý  exportní  průmysl  vý-
znamné  ekonomické  důsledky.  Toto  není 
v ničím zájmu, proto je nezbytné, aby byla 
v  rámci  evropské  solidarity  těmto  zvláště 
postiženým zemím podána pomocná ruka. 
Kdo říká, že za tyto evropské země platíme 
jejich účet, nerozumí logice jednotného ev-
ropského trhu.

Nesmíme nyní udělat stejné 
chyby jako při zvládání 
finanční krize, nabádá 
předseda Německé federace 
odborových svazů (DGB) 
Reiner HOFFMANN v nesporně 
inspirativním aktuálním 
rozhovoru.

V severních členských státech 
a zejména v Německu mohly být spuš-
těny mnohem rozsáhlejší podpůrné 
programy než na jihu. Vyjdou německé 
firmy z krize silnější? Z německého 
úhlu pohledu by to přece nebylo  
špatné.

Nebylo by  to  jen  špatné, bylo by  to kata-
strofální,  naprosto  nesprávné  směrování, 
protože  již  nyní  máme  značné  regionální 
rozdíly. Další zostření nerovnosti na vnitř-
ním trhu, ale také v eurozóně vystaví jed-
notnou měnu  obrovskému  riziku. Není  to 
v  ničím  zájmu.  Německým  podnikům  se 
v dlouhodobém horizontu může dařit pou-
ze  tehdy,  bude-li  správně  fungovat  celý 
vnitřní trh.

Jaká očekávání mají odbory od němec-
kého předsednictví Rady EU ve druhé 
polovině tohoto roku?

Německu  tím připadne velmi zvláštní od-
povědnost.  Vždy  vzpomínám  na  první 
kapitolu  aktuálně  platné  německé  koa-
liční  smlouvy:  otevření  se  nové  Evropě. 
Nyní musí následovat  skutečné činy. Vlá-
du musíme  brát  vážně,  když  v  koaličním 
programu oznámila, že by Německo mělo 
v budoucnu převzít více zodpovědnosti. To 
znamená i větší odpovědnost za střednědo-
bý finanční  rámec Evropské  unie. Máme-
-li přiměřený střednědobý finanční  rámec, 
který  by  se  nyní  měl  po  politické  shodě 
v Radě Evropy navýšit o 2 procenta, je to 
zcela  správné  opatření.  Rozhodující  kon-
flikt  leží někde  jinde,  totiž pro  jaké účely 
je  tento  rozpočet EU a  evropský program 
obnovy používán a jak je financován.
Cíli Zelené dohody pro Evropu a výzvami 
digitalizace  se musíme  zabývat  na  evrop-
ské úrovni, na této skutečnosti koronavirus 
nic  nezměnil.  Nacionalismus  a  pravicový 
radikalismus ohrožují naše základní demo-
kratické  a  státoprávní  hodnoty.  Jde  však 
ještě o více: Jak dokážeme, aby Evropská 
unie z koronakrize vyšla silnější, sociálněj-
ší,  udržitelnější  a  demokratičtější? O  toto 
se  musí  spolková  vláda  zasadit  a  právě 
na  to by mělo být využito německé před-
sednictví Rady EU.

V současné době se hojně diskutuje 
o zvrácení globalizace a přemístění 
částí výrobních řetězců zpět do mateř-
ských zemí firem. Přináší to Německu 


