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Zajímavosti ze zahraničního tisku

l

zajištění by mohlo být využito Evropských
strukturálních fondů spolu se zapojením EIB;
řešit rozdíly v konkurenceschopnosti jednotlivých zemí Eurozóny, což by pro sociální
dialog otevřelo novou možnost zajistit, aby
1) v silnějších ekonomikách pracovní příjmy
rostly v souladu s růstem produktivity;

2) v zemích s deficitem byla úprava příjmů doplněna politikou na podporu
růstu ekonomiky;
3) se zabránilo spirálovitému snižování
mezd a omezování práv pracovníků.
Podle Raymonda Torrese, hlavního autora zprávy, je dohodnout se na vhodné stra-

tegii vzhledem k odlišné situaci v jednotlivých zemích složité, avšak bez rychlé
změny v politice s cílem docílit důvěry, podpory zaměstnanců a podniků bude těžké
zavést reformy nutné k tomu, aby se Eurozóna dostala zpět na cestu stability a růstu.
Zdroj: ILO
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Snižování mezd s cílem posílit konkurenceschopnost a omezit nezaměstnanost může podle
odborníků ILO ohrozit ekonomický růst, protože může vyvolat pokles domácí spotřeby.
Vyjádřili se tak poté, co ECB (Evropská centrální banka) ve své měsíční zprávě na srpen požadovala flexibilnější způsob stanovování mezd, např. snižování minimálních mezd, doprovázené opatřeními na posílení konkurenceschopnosti. Pokles mezd obvykle vede k růstu exportu, snižuje však domácí spotřebu, která má na růst také vliv. Za současné ekonomické nejistoty není jasné, zda by snižování mezd bylo dostatečné k podnícení zvýšených investic. Podle
Patricka Belsera, hlavního editora Global Wage Report, vydávaného ILO, platí, že pokud
pokles mezd sníží domácí spotřebu více, než zvýší export a investice, má to negativní vliv na
růst ekonomiky. To podle něj vysvětluje, proč pokles mezd v období krize může ve skutečnosti vést ke spirálovému poklesu agregované poptávky a cenové deflaci spíše než k rychlejšímu ekonomickému oživení. ILO varuje, že snaha dosáhnout konkurenceschopnosti
pomocí nižších jednotkových nákladů práce, snižováním mezd nebo jejich pomalejším růstem oproti produktivitě, nebude globálně udržitelná. Pokud bude ke krácení mezd docházet
současně ve všech zemích, k žádné konkurenční výhodě nedojde a celkové snižování mezd
negativně ovlivní spotřebu a může vést k celosvětovému poklesu poptávky a zaměstnanosti. Také růst mezd, který je systematicky pod úrovní růstu produktivity, není udržitelný, což
platí i obráceně. Cílem by mělo být, aby produktivita a mzdy rostly stejným tempem.

Z domácího tisku
Evropské fondy na MPSV ostudu nedělají.
/ KVÁČA, Vladimír
In: Národní pojištění. - Roč. 43, č. 7 (2012),
s. 3-4.:obr.
Stručná informace o operačních programech, které řídilo a řídí MPSV, a o přípravě nového programového období.
Pozůstalostní důchody v roce 2012. /
LANG, Roman - PELIKÁNOVÁ, Helena
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč. 15, č. 7 (2012), s. 13-17.
II. pilíř penzijního systému - pojistné na
důchodové spoření. / URBAN, Radek
In: Národní pojištění. - Roč. 43, č. 7 (2012), s. 8-10.
Problematika pojistného pro osoby, které
vstoupí do II. pilíře. Pojistné na důchodové
spoření. Poplatník. Plátce a plátcova pokladna. Předmět, základ a sazba pojistného.
Dopady změn daně z přidané hodnoty na
reálné příjmy domácností. / DUŠEK, Libor
- JANSKÝ, Petr
In: Politická ekonomie. - Roč. 60, č. 3
(2012), s. 309 - 329.:obr.,tab.,-lit.
Hlavní úkol pro rok 2012. / RAMIANOVÁ, Jiřina
In: Národní pojištění. - Roč. 43, č. 7 (2012),
s. 20-23.:obr.,tab.,-lit.
Hlavní úkoly LPS. Dopady legislativních
změn na činnost LPS. Eliminace nedodělků. Statistické údaje a grafy dokumentující
činnost LPS od r. 2009 do 31. 5. 2012.
Sociální práce jako nová tržní příležitost?
/ HOLASOVÁ, Věra
In: Sociální práce/Sociálna práca. - Roč.
12, č. 2 (2012), s. 126 - 137.:tab., -lit.

Změny v sociální práci, které přinesly
důraz na ekonomickou racionalitu a zavádění trhu. Vysvětlení pojmů jako ekonomizace a modernizace sociální práce. Analýza ekonomizace sociální práce pro klienty,
sociální pracovníky a organizace.
Problematika realizace rodinné péče o osobu se sníženou soběstačností. / FORMÁNKOVÁ, Petra - NOVOTNÝ, Aleš - EFENBERKOVÁ, Marcela
In: Kontakt. - Roč. 14, č. 2 (2012), s. 159 - 170.
: obr.,tab.,-lit.
Na cestě k funkčnímu systému ochrany
práv dětí. / MACELA, Miloslav
In: Právo a rodina. - Roč. 14, č. 7 (2012),
s. 16-20. Pokrač.: -lit.
Informace o rozsáhlé novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí, projednávané
v Poslanecké sněmovně. Hlavní nedostatky
stávajícího systému. Změny v činnosti
orgánů sociálně-právní ochrany a v oblasti pěstounské péče.
Moderní politika státu vůči mladým lidem.
/ URBAN, Michal
In: Národní pojištění. - Roč. 43, č. 7 (2012),
s. 5-7.
Státní politika vůči mladým lidem. Informace o strategii podpory mládeže „Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže 2007–2013. Klíčové oblasti, cíle.
Novinky v koordinaci mezi subjekty působícími v této oblasti.
Práce v ČR je zdaněna nadprůměrně.
In: Národní pojištění. - Roč. 43, č. 7 (2012),
s. 34.
Stručné srovnání zdanění práce v ČR s vybranými zeměmi OECD (v r. 2011).
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