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EKONOMIKA

–TŘIKRÁT NA OKRAJ
O zahraničních investorech se v Česku často mluví v souvislosti s porušováním práv
zaměstnanců. Naposledy byl ze zastrašování odborářů obviněn řetězec Plus Discount.
Trochu jiný pohled přináší studie univerzity v Brémách vypracovaná spolu s českými,

Slušní
manažeři,
dotazníky
a Pyrrhovo
vítězství
slovenskými a polskými badateli. Podle zjištění sociologů sice většina dceřinných firem
zahraničních společností nepřináší do nové
země svůj model vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci (ať už jde o smlouvy či
jednání s odbory), ale na druhou stranu se
zahraniční manažeři snaží se svými zaměstnanci jednat a slušně se dohodnout. Situace
ve většině podniků je prý dokonce lepší, než
byla před příchodem zahraničního investora.
No vida, a to by si člověk z novinových zpráv
málem myslel, že cizí investoři jednají s Čechy i s dalšími Východoevropany jako s bezprávnou pracovní silou z rozvojových zemí.
Proti mánii neustále se ptát zákazníků na
jejich spokojenost vystoupil komentátor
Financial Times Richard Tomkins. Společnosti se podle něj dotazováním klientů
snaží zjistit, zda je při prezentování svých
výsledků, tedy dobrých služeb pro zákazníky, zaměstnanci nepodvádějí. A dobré firmy
jako Amazon či Starbucks prý takové ankety
prostě nepotřebují, výsledek poznají na tržbách. Pokud jsou totiž zákazníci nespokojeni, odcházejí ke konkurenci a naopak. To
byla trefa do černého i střelba do vlastních
řad. Jeden čtenář totiž okamžitě napsal šéfredaktorovi: Pane, přál bych si přečíst článek pana Tomkinse dříve, než jsem vyhověl
žádosti Financial Times o vyplnění krátkého
dotazníku ohledně své spokojenosti s právní rubrikou.
Vítězství obchodní diplomacie oznámil
minulý týden Peter Mandelson, evropský
komisař pro obchod: Spor s Čínou byl vyřešen. Osmdesát milionů kusů čínského prádla, které leží kvůli překročení dovozní kvóty
v celních skladech, bude vpuštěno do Unie.
Lze tedy konečně jásat nad vítězstvím volného obchodu, které přinese zákazníkům
více zboží za nižší ceny? To opravdu ne, jde
spíše o Pyrrhovo vítězství. K ústupku Unie
došlo hlavně na popud evropských obchodníků, kterým na hranicích leželo objednané,
a často i zaplacené zboží. Nešlo tedy o princip či zákazníky, ale tlak lobby. Navíc pouze
polovina zboží poputuje k zákazníkům „jen
tak“, druhá bude odečtena z kvóty na příští
rok. Letos tedy už žádné dovozy nebudou
a příští rok jich bude méně. A navíc se objevily hlasy (například ten Caroline Lucasové
z Evropského parlamentu), že by Komise
měla také sledovat, zda Evropu neohrožuje
i dovoz čínských aut nebo „špičkových technologií“, a rázně zakročit.
– MH –
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Prchni, kdo můžeš

Východ Německa trpí nezaměstnaností, stárne a vylidňuje se

B

ývalým východním Německem se dnes
šíří deziluze, a to se zřejmě odrazí i ve
volebních výsledcích tento týden. Příkladem může být jedno z bývalých průmyslových center Saska Halle. V bývalé
luxusní restauraci blízko hallské radnice, kam si
mohli dovolit zajít pouze místní stranické špičky,
se dnes schází důchodci na pivo. „U domů v centru jsme měli vždy krásné aspoň fasády,“ vzpomíná s nostalgií na NDR bývalý řidič autobusu,
jednasedmdesátiletý Egon bydlící na okraji města. „Dnes jsou sice baráky za fasádami opravené,
ale už v nich skoro nikdo nebydlí, nemůže si to
dovolit,“ dodává.
Mladší odešli už před lety pracovat do Rakouska či dojíždějí do bývalé západní části země. Ti, co
zůstali, se většinou zadlužili stavbou rodinných
domů a na pivo jim už jednoduše nezbývá. V Halle
je okolo dvanácti procent nezaměstnaných, navíc
se vylidňuje. Od sjednocení v roce 1990 do loňského roku se z něj odstěhovalo sedmdesát tisíc
lidí. Magistrát najednou čelil obrovským propadům příjmů a z důvodů vysokých nákladů na
údržbu už město nechalo zbourat téměř deset
tisíc panelákových bytů. Další tento osud čeká.
Přitom do Halle stejně jako do zbytku bývalého
východního Německa proudily a proudí nemalé
částky ze západu. Za to byly velkoryse opraveny
silnice, dálnice, železnice i rozvody vody a elektřiny. Jenže pak se začalo nedostávat peněz na údržbu. Příjmy města Halle, z nichž padesát procent
tvoří státní a zemské dotace, stěží stačí na pokrytí
poloviny nutných výdajů. Právě nedostatek peněz
na rozvoj infrastruktury – tedy například kvalitních silnic či železnice – je jednou z příčin nezájmu investorů.
Ne všude je ale tak zle. Například sousední
Lipsko rekonstruovalo své slavné výstaviště a do
města umístily své regionální centrály nejen banky a firmy jako IKEA či Globus, nyní se sem ze
západoněmeckého Manheimu přestěhovala také
část redakce známého nakladatelství Duden, které
v Německu spoluurčuje pravidla pravopisu. Místní petrochemické podniky jako Buna či Leuna,
které v roce 1991 převzal francouzský koncern Elf
Aquitain, sice propustily osm tisíc pracovníků, ale
nadále fungují a prosperují. Lipsko si díky investicím, jako je rekonstrukce železniční trati či letiště,
dokázalo udržet atraktivitu pro investory. Pomáhá mu v tom i jeho výhodná geografická poloha
ve středu východní části Německa. Lipsko má sice
nadále více než sedmdesát tisíc nezaměstnaných,
což je 21,4 % práceschopného obyvatelstva, ale
jejich počet od června loňského roku klesá. Problémem je ovšem více než desetiprocentní schodek městského rozpočtu.

Krachující poušť
„Základní problém bývalé NDR je přes regionální odlišnosti stejný,“ říká Peter Franz z Institutu pro hospodářský výzkum v Halle. Průmyslové podniky, vědecká zařízení a státní instituce mezi sebou nekomunikují. „Byly postaveny
moderní závody podle potřeb mezinárodních
koncernů, které nebyly schopny vytvořit kontakty s místními dodavateli nebo školami či
vědeckými ústavy.“ Systém spolupráce velkých
podniků a malých dodavatelů, který v západním
Německu funguje, se na východ nepodařilo přenést. Navíc se málokdo pokoušel o restrukturalizaci podniků a stát se spíše řídil pravidlem
buď podnik celý převzít a prodat pokud možno
velké západní firmě, nebo ho v případě problémů rychle zavřít. V bývalé NDR tak zůstaly jen
osamocené pobočky velkých koncernů v poušti
krachující ekonomiky, bez návazného malého
podnikání. S tím je samozřejmě spojena nezaměstnanost. Ta dosahuje na východě téměř dvaceti procent a většina příjmů pětačtyřiceti procent východních Němců pochází ze sociálních
dávek. Východní část země také stárne. V minulých šestnácti letech se z bývalé NDR směrem na západ odstěhovaly statisíce převážně
mladých lidí. Do roku 2020 se má snížit počet
obyvatel o dalších deset až dvanáct procent a až
o dvacet procent klesne počet osob v produktivním věku.

Gysi to zařídí

Dnes liberalismus, zítra uvidíme.
(P. Mandelson.) FOTO PROFIMEDIA CZ / AFP

To se samozřejmě projevuje i na politických
postojích lidí žijících na východě. Zdá se, že
většina občanů bývalé NDR je rozladěna špatnou hospodářskou situací a údajnou západní
arogancí, což vede k rostoucímu radikalismu.
Dobře to ilustruje příběh vyučeného truhláře
Harryho Richtera z Halle. Dvacet let pracoval
v podniku Mansfeld. „Nikdy jsem neměl partajní knížku a vždy jsem soudruhům řekl, co si

Buď se odstěhují, nebo tu zítra budou zas. (Úřad práce v Lipsku.) FOTO PROFIMEDIA CZ / AFP

o nich myslím,“ vypráví. Když šla několik let po
pádu zdi firma ke dnu, pořídil si z odstupného
malý dům na okraji města a začal úspěšně podnikat jako pojišťovák. „Bylo to doslova senzační.
Splnilo se to, co nám kancléř Kohl tehdy sliboval. Koupil jsem si nové auto a dcera mohla po
střední škole jít na západ a stala se zdravotní
sestrou.“ Novopečený člen křesťanských demokratů ale po dvou letech podnikání zkrachoval
a jeho manželka ztratila místo. Dnes má práci už jen dcera a splátky za dům převzala jeho
matka. „Nové reformy dávek v nezaměstnanosti mi zničily život. Nedostanu skoro nic, protože mám dům. Dnes jdu s manželkou uklízet za

Trable hlavního
města
Zatímco všechny evropské metropole mají nižší
úroveň nezaměstnanosti, než je celostátní průměr, existuje jedna výjimka. Tou je hlavní město
Německa Berlín. Nezaměstnanost je zde oproti
zbytku země více než dvojnásobná. Současná
situace má kořeny v konci druhé světové války,
kdy bylo město z 90 % zničeno spojeneckým
bombardováním a průmysl prakticky přestal
existovat. „Další ránu berlínskému průmyslu
zasadil vznik dvou německých republik v roce
1949 a stavba zdi v roce 1961,“ konstatuje
pracovník Německého institutu pro ekonomický
výzkum Dieter Vesper. V západní části muselo
být postaveno nové letiště, i pouhé telefonování
přes hranice byl problém. „Aby se v obou částech
města udrželi obyvatelé a aspoň nějaký hospodářský život, plynuly do něj z obou republik
značné subvence,“ říká Vesper. Na východě byly
uměle zvyšovány platy, na západě fungovaly
daňové úlevy, díky kterým byl pak čistý plat
Západoberlíňanů o 15 % vyšší než ve Spolkové
republice.
Po sjednocení se situace změnila. Daňové
úlevy, subvence a umělé zvyšování platů
byly zrušeny. Ve východní části je nahradily
miliardové dotace ze západu. To však nestačilo
a Berlín se navíc zadlužil. „Po sjednocení jsme

Stále rozděleni
Přes velký penězovod, kterým byla převedena
do východní části Německa od sjednocení v roce 1990 celková suma 1,4 bilionu eur (asi 42
bilionů korun, tedy padesát českých rozpočtů),
se hospodářská situace východu příliš nezlepšuje. Východ dosahuje pouze dvou třetin HDP
na hlavu v porovnání se západní částí, působí
zde jen několik velkých podniků, zatímco
firem střední velikosti je tu málo. Počet nezaměstnaných je téměř dvojnásobný: v prvním
pololetí byla nezaměstnanost na východě
17 procent, zatímco ve starých spolkových
zemích méně než deset procent. Sedmačtyřicet

euro na hodinu,“ říká. V NDR bylo podle pana
Richtera všeho dost a měl „sociální jistoty“. Ještě v posledních komunálních volbách dal svůj
hlas ultrapravicovým Národním demokratům
(NDP), protože Turci a jiný „živel“, který se v jeho čtvrti objevil, mu zavřeli jeho oblíbenou hospodu a otevřeli si tam „nějaký Kebab“. Nyní stojí
u volebního stánku postkomunistů a má jasno.
„Budu je volit, teď je na pánech Gysim a Lafontainovi (šéfové Levicové strany), abychom konečně
dostali to, co nám slíbil už Kohl.“
Armin Sandman, Sasko
Autor je novinář.

očekávali velký ekonomický boom, město
počítalo s přílivem obyvatel a investovalo do
výstavby bytů,“ říká mluvčí berlínského senátu
Günter Kolodziej. Jenže boom nenastal a ani
očekávaný přesun vládních úřadů z Bonnu se
nekonal. Ve městě nad Sprévou se nakonec
usadilo jen vedení úřadů, většina zaměstnanců
zůstala v Porýní. Vzniklo pouhých 800 nových
pracovních míst.
„Rozpočet města s 17,9 miliardy příjmu
a dvacetimiliardovými výdaji je dnes tak napjatý,
že Berlín se ocitl v začarovaném kruhu. Nemůže
investovat do infrastruktury, bez jejího zlepšení
ale nepřijdou investoři a nezvednou se příjmy
z daní do městské pokladny,“ vysvětluje Vesper.
Radnice to řeší dvěma způsoby: snaží se ušetřit
v rozpočtu města – omezeny byly dotace na operu a po dohodě s odbory i platy pracovníků veřejných služeb. Zároveň chce Berlín zatraktivnit pro
investory. Pro podnikatele zřídila agenturu, která
jim na jednom místě vyřídí všechny náležitosti
spojené se založením nové firmy, podporuje
rozvoj turismu.
I když nezaměstnanost zatím neklesá, úsporná
opatření se alespoň příznivě projevila na městské
pokladně. Za poslední dva roky se snížil schodek
téměř o polovinu a v roce 2008 počítá Berlín
dokonce s přebytkem.
Jan Kout
Autor je studentem Evropské univerzity Viadrina
ve Frankfurtu nad Odrou.

procent obyvatel východu pobírá sociální dávky.
Mladší a vzdělanější obyvatelé odcházejí, od
sjednocení to byly téměř dva miliony lidí. Větší
část z nich jsou mladé ženy: u lidí ve středním
věku je nyní poměr mužů a žen na východě
100:86,5, zatímco na západě je to 100:98.
To zrychluje stárnutí místní populace. Mnoho
Němců se navíc často identifikuje se svou
polovinou Německa – jako Ossis či Wessis.
Nová Levicová strana má podporu především
na východě a mohla by se stát jazýčkem na
vahách mezi velkými stranami – sociálními
a křesťanskými demokraty místo tradičních
Liberálů.
– MH –
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