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Téma týdne: Napjatý trh práce
Pozitivní trend vývoje české ekonomiky se kladně
odráží i na trhu práce. V prosinci minulého roku klesla
míra nezaměstnanosti na 3,6 % (ČSÚ), což je nejnižší
hodnota od roku 1995. S nízkou nezaměstnaností je
také neoddělitelně spojen tlak na růst mezd.

Situace na trhu práce
S ekonomickým růstem jde ruku v ruce oživení na trhu
práce. Zájem obyvatelstva o práci je dobře patrný ze
zvyšující se míry ekonomické aktivity, která vyjadřuje
podíl pracovní síly (zaměstnaných a práci si aktivně
hledajících) na počtu osob ve věku 15–64 let. Od krize
z roku 2008 vzrostla míra ekonomické aktivity o 6,1 p.b.
na současných 75,6 %. Část tohoto efektu může být
způsobena tím, že firmy jsou rády za každého člověka
a přesvědčují tak často osoby v důchodovém věku, aby
v práci setrvaly déle.
Z rostoucí míry ekonomické aktivity vyplývá postupně
klesající míra nezaměstnanosti, která se v prosinci
minulého roku dostala na hodnotu 3,6 %. Zásluhu na
oživení má zejména zpracovatelský průmysl, který je
největším odvětvím z pohledu zaměstnanosti (27,1 %).
Z dostupných dat za třetí čtvrtletí minulého roku
vzrostla meziročně zaměstnanost v uvedeném sektoru
o 48,5 tis. (3,54 %). Výrazně také vzrostl počet
pracujích v terciárním sektoru, zejména ve vzdělávání
(o 22,9 tis.), či v odvětví kulturní, zábavní a rekreační
činnosti (o 10,2 tis.).

Trh práce z dlouhodobého pohledu
Zajímavým prostředkem pro sledování pracovního trhu
z dlouhodobého pohledu je tzv. Beveridgeova křivka
(viz. graf). Křivka dává do souvislosti počet
nezaměstnaných osob s počtem volných pracovních
míst. V případě, že se křivka pohybuje směrem
k levému horním rohu grafu, nachází se obvykle
ekonomika v dobré kondici a naopak, pokud se křivka
pohybuje směrem k pravému dolnímu rohu. Od roku
2014 můžeme na uvedeném grafu sledovat výrazné
oživení na trhu práce, kdy se obě sledované veličiny
vyvíjely přibližně ve stejném tempu. Dle uvedené křivky
se dostáváme do podobné situace jako na počátku
roku 2008 včetně výše inflace, přičemž bychom
v letošním roce již neměli očekávat žádný výrazný
pokles
míry
nezaměstnanosti.
Většina
nezaměstnaných již práci nalezla a společnosti nemají
odkud nové zaměstnance čerpat. Aktuálně jim tedy
nezbývá jiná možnost, než přistoupit k navyšování
mezd.

zdroj: cnb.cz

Rostoucí mzdy
S růstem zaměstnanosti a přetrvávajícím nedostatkem
nových zaměstnanců roste tlak na zvyšování mezd.
Průměrná měsíční mzda vzrostla meziročně ve třetím
čtvrtletí minulého roku, ze kterého jsou poslední
dostupná data, o 4,5 % na 27 220 Kč. Mzdový medián
meziročně vrostl o 5,1 % a činil 23 527 Kč. Ani
v letošním roce by neměl přestat oslabovat tlak na růst
mezd. Společnosti budou muset novým zaměstnancům
nabídnout zajímavější podmínky, aby jejich práci přijali,
resp. změnili zaměstnání. Tato situace by se měla
odrazit ve zvýšené fluktuaci zaměstnanců.

Shrnutí závěrů
V prosinci klesla míra nezaměstnanosti na 3,6 %, což
je nejnižší hodnota od devadesátých let. V porovnání
s ostatními zeměmi EU si tak vedeme nejlépe (míra
nezaměstnanosti v EU činí 8,2 %).
Míra nezaměstnanosti již nemá velký prostor pro další
snižování a nabírání nových zaměstnanců se stane
spíše tématem přetahování lidí na vyšší mzdy.
Ekonomický úspěch ČR však v podstatné míře závisí
na tom, že nás německá ekonomika využívá jako jakýsi
vyrovnávací prvek ke svému úspěchu. Pokud se
Německu daří, není nic jednoduššího, než zadat část
zakázky levně do ČR a následně zkompletovat
a s hezkou marží dodat. Bohužel jsme nevyužili několik
bohatých
let
k lepší
diverzifikaci
ekonomiky
a nezaměstnanost může vyrůst stejně rychle, jako
poklesla. Nebude-li mít Německo nadbytek poptávky po
svém zboží, logicky budou tamní průmyslníci preferovat
spíše domácí výrobu. Narážek amerického prezidenta
proti německému exportu bychom se tak možná měli
obávat více než samotní Němci.
Zdroj: redakce
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Trump udělal první krok
k omezení regulace
bank
Prezident USA Donald Trump
podepsal
vládní
nařízení
o přezkoumání
tzv.
DoddovaFrankova zákona z roku 2010
o finančním dohledu. Je to první
krok v Trumpově plánu omezit
regulace finančních služeb. Podle
agentury Reuters je vládní nařízení
o zákonu pouze symbolickým
oslabením zákona, který podle
Trumpa
poškozuje
ekonomiku,
protože legislativu může změnit
pouze Kongres.
Trump také rozhodl o odkladu
platnosti pravidla ministerstva práce
zaměřeného na makléře poskytující
poradenství ohledně důchodového
spoření, a to o 180 dní.
Trump již při své kampani slíbil, že
zruší Doddův-Frankův zákon, který
byl přijat v reakci na finanční krizi
z let 2007 - 2009. Na počátku tohoto
týdne označil zákon reformující Wall
Street za "katastrofu".
Doddův-Frankův zákon stanovil
dlouhý seznam pravidel, jejichž
cílem je zabránit opakování finanční
krize z let 2007-2009, včetně
přísných
nových
kapitálových
standardů pro banky a přísnějšího
dohledu nad trhem s deriváty.
Vytvořil také nový úřad pro ochranu
spotřebitelů před úvěrovými dravci
a vyzval k provádění ročních
zátěžových
testů
bank
považovaných za příliš velké, aby
mohly zkrachovat. Podle analytiků
Trump může provést mnoho změn
bez zákonodárců, jako jmenování
nových
zaměstnanců,
nebo
jednoduše rozhodnout, že nebudou
vynucována uzákoněná pravidla.
Nové pravidlo ministerstva práce
o poradní činnosti vydala Obamova
vláda a má vstoupit v platnost

v dubnu. Není součástí DoddovaFrankova zákona. Již dlouho je však
trnem v oku sektoru finančních
služeb. Požaduje, aby makléři
působili jako "důvěrníci" nebo
v nejlepším zájmu svých klientů,
když jim radí s jejich důchodovými
plány. Stávající norma pouze
vyžaduje, aby makléři doporučovali
svým klientům "vhodné" investice.
Podle
agentury
Reuters
má
ministerstvo práce za dobu, kdy
bude odložena platnost pravidla,
uskutečnit hospodářskou a právní
analýzu
nového
pravidla
a v případě, že bude v rozporu
s prioritami Trumpovy vlády, ho
zrušit. Podle odpůrců toto pravidlo
zvýší náklady a malé účty budou
kvůli němu nerentabilní. Demokrati
tvrdí, že pravidlo je důležité pro
ochranu spotřebitelů před konfliktem
zájmů.
Zdroj: Patria.cz

V lednu v ČR přibylo
bankrotů firem
i podnikatelů
V letošním lednu bylo vyhlášeno
84 bankrotů obch. společností, což
bylo o 27 více než v prosinci.
Současně
bylo
vyhlášeno
594 bankrotů
fyzických
osob
podnikatelů, o 62 více než
v předchozím měsíci a zároveň
nejvíce
od
loňského
června.
Vyplývá to ze studie společnosti
CRIF - Czech Credit Bureau, kterou
v pondělí firma poskytla ČTK.
V lednu bylo podáno 120 návrhů na
bankrot obchodních společností
(o 13 méně než v prosinci), což je
nejnižší počet za posledních devět
let. Bylo podáno také 626 návrhů na
bankrot fyzických osob podnikatelů,
o 52 méně než v prosinci.
"Počet návrhů na bankrot se v lednu
proti prosinci každoročně snižuje
a letošní
rok
není
výjimkou.

Předlužení podnikatelé a firmy se
častěji snaží udělat pomyslnou
tečku za svým podnikáním na konci
kalendářního roku než na začátku
toho nového," uvedla analytička
CRIF - Czech Credit Bureau Věra
Kameníčková.
Z hlediska hlavních odvětví bylo
v lednu
nejvíce
bankrotů
obchodních společností vyhlášeno
v obchodě
(20
bankrotů),
ve
stavebnictví (17) a v průmyslu (16).
Nejméně jich bylo v zemědělství
a dobývání
(dva),
dopravě,
skladování a cestovních kancelářích
(čtyři) a v ostatních službách (také
čtyři bankroty).
Nejvíc
bankrotů
obchodních
společností bylo vyhlášeno v Praze
(40) a v Jihomoravském kraji
(devět). Žádný bankrot nebyl
vyhlášen
v
Karlovarském,
Olomouckém a Zlínském kraji.
Bankroty fyzických osob podnikatelů
byly
nejčastěji
vyhlašovány
v Moravskoslezském kraji, 81, a ve
Středočeském kraji, 77. Nejméně to
bylo v kraji Vysočina (17) a ve
Zlínském kraji (24).
Zdroj: Investicniweb.cz

UniCredit se dohodla
s odbory v Itálii na
propouštění
Největší italská banka UniCredit se
dohodla s odbory v Itálii na
propuštění 3 900 zaměstnanců.
Dohoda přichází v době, kdy se
banka připravuje na důležitou
rekordní emisi nových akcií za
13 miliard eur. Nový generální
ředitel UniCredit Jean Pierre Mustier
představil v prosinci podnikatelský
plán, jehož důležitou součástí je
zrušení 14 000 pracovních míst do
roku 2019. Plán, který má posílit
rozvahu
banky,
také
počítá
s prodejem špatných úvěrů za
17,7 miliardy eur.
Zdroj: Investicniweb.cz

