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Executive Summary
V naší studii analyzujeme trhy práce Finska a Maďarska v porovnání s Českou republikou. Zaměříme se na
charakteristiky, které ekonomice umožňují dlouhodobý růst a vyšší konkurenceschopnost. Dále pak nás
zajímají politiky a opatření trhu práce, které mu zajišťují flexibilitu a zároveň sociální jistotu obyvatel. Právě
v dobách ekonomické krize tato opatření usnadňují rychlé zotavení ekonomiky a zabraňují následným
strukturálním problémům v podobě dlouhodobé nezaměstnanosti či odlivu obyvatel z pracovní síly, které
snižují potenciál celé ekonomiky.
Pro dlouhodobou konkurenceschopnost ekonomiky je důležité využití lidského kapitálu a zvláště pak
kvalifikovaná pracovní síla, která umožní zaměření na nová strategická odvětví. Konkrétně se klade důraz na
vysokou míru zaměstnanosti, orientaci na odvětví s vysokou přidanou hodnotou jako jsou ICT (Information
and Communication Technologies), výzkum a vývoj a v neposlední řadě kvalitní vzdělávací systém.
Flexibilní trh práce umožňuje rychlé přizpůsobení měnícím se podmínkám ekonomiky, za předpokladu
konkurenčního prostředí mezi firmami. Mezi opatření napomáhající pružnosti se řadí jak zákoník práce (lhůty
a podmínky výpovědí, snadnost nabírání nových zaměstnanců, možnosti zkrácených úvazků či práce na dobu
určitou), tak další zaměstnanostní politiky a programy trhu práce. Celoživotní vzdělávání a školící programy
pro nezaměstnané, aktivační programy či podpora mobility jsou jedny z hlavních.
Díky velmi rozdílnému historickému vývoji se organizace finského trhu práce výrazně liší od maďarské a
české. Pro Finsko je typický tripartitní neokorporativistický model. Zatímco ostatní nordické státy od 90.let
své pracovní trhy více či méně liberalizovaly, finské odbory tyto změny blokovaly. V odborech je stále
organizováno více než tři čtvrtiny pracujících a vybrané kolektivní smlouvy mají platnost pro celá odvětví,
tedy pokrývají i neorganizovanou část. Obsahem centrálních kolektivních smluv jsou kromě mezd i daně,
penze či ceny bydlení. Až od roku 2007 dochází k částečné decentralizaci vyjednávání a oslabení centrálních
odborových organizací. Vyjednávání o mzdách se tak uskutečňuje nejen na odborové a podnikové, ale i
individuální úrovni. V Maďarsku naopak tripartita nemá výraznější vliv na trh práce. Schází se od roku 2003 a
jediné závazné opatření, které vláda vyjednává se zástupci odborů a podniků, je minimální mzda. Jedním
z důvodů slabé tripartity je absence odborů v mnoha odvětvích soukromého sektoru, existující maďarské
odbory jsou převážně potomky odborů z dob před transformací. Finský model byl z hlediska mzdového
ohodnocení velmi neflexibilní, princip solidární mzdy zachovával různé rigidity a neumožňoval ohodnocení na
základě výkonu firmy či jednotlivců. Od roku 2007 se systém stal flexibilnější a umožnil zohlednit i tato
kritéria. Na druhou stranu centrální kolektivní vyjednávání mohou přispět k dlouhodobé strategii udržení
konkurenceschopnosti a mírnění mzdových nároků v době krize. V Maďarsku je i kvůli orientaci vládních
politik na velmi krátké období a výrazně odlišných priorit sociálních partnerů chování mezd velmi
nekoordinované a nepředvídatelné.
Finsko je poměrně úspěšné ve zvyšování zaměstnanosti, která v roce 2008 přesáhla 71%. V porovnání
s ostatními skandinávskými zeměmi ovšem zaostává (průměr 77%). Výrazná je vysoká zaměstnanost žen,
která je od poloviny devadesátých let podpořena i kvótami. Maďarsko naopak bojuje s extrémně nízkou
zaměstnaností necelých 57%. Její příčinou je častý odchod žen s dětmi z pracovní síly, dříve velmi
benevolentní přiznávání předčasných a invalidních důchodů a také vysoká daňová zátěž, která vede
k velkému objemu tzv. šedé ekonomiky. Česká republika má zaměstnanost 67%, ženy jsou však výrazně
méně ekonomicky aktivní než muži.
K vyšší zaměstnanosti napomáhá daňový systém, který nadměrně nezvyšuje náklady na pracovní sílu,
politiky, které pomáhají skloubit rodinu a práci a v neposlední řadě nastavení podpory v nezaměstnanosti a
minimální mzdy tak, aby nebyla narušena motivace k práci či aktivační politiky zabraňující dlouhodobé
nezaměstnanosti a úplnému odchodu z pracovní síly.

Ve Finsku a zvláště v Maďarsku je daňová zátěž na pracovní sílu spolu s ostatními příspěvky zaměstnavatele
velmi vysoká. Od roku 2007 tak maďarská vláda zavedla dvouleté úlevy na sociálním pojištění pro
zaměstnavatele, kteří přijmou pracovníky ze skupin, které jsou nejvíce ohroženy ekonomickou pasivitou
(ženy po mateřské dovolené, dlouhodobě nezaměstnaní, lidé starší 50‐ti let). Finská vláda bojuje proti nízké
zaměstnanosti programy, které se zaměřují na dlouhodobě nezaměstnané a aktivní pomoc čerstvě
nezaměstnaným v rychlém nalezení práce nové. Konkrétně se jedná o úzkou spolupráci s úřady práce a
kvalifikační programy. Tato opatření se ukázala jako úspěšná v boji s dlouhodobou nezaměstnaností, které
Finsko muselo čelit po hluboké krizi z počátku 90.let. Dnes finský trh práce vykazuje vysokou krátkodobou
dynamiku, dlouhodobá nezaměstnanost však téměř neexistuje.
Plošná minimální mzda ve Finsku zavedena není, Maďarsko patří mezi země s nejvyšší minimální mzdou
vzhledem k průměrné. Dávky v nezaměstnanosti jsou v obou zemích velmi štědré, zvláště v porovnání
s Českou Republikou. Ve Finsku tvoří v průměru 55% předchozí mzdy, v Maďarsku dokonce 60%. Délka trvání
je ovšem ve Finsku podstatně delší a výdaje na ně jako procento HDP zhruba 4x vyšší.
Finsko vyniká výsledky svého vzdělávacího systému a vysokou orientací na výzkum a vývoj a nové
technologie. V porovnání s Českou Republikou a Maďarskem má výrazně více vysokoškoláků v oborech
inženýrství, výroby a stavebnictví. V Maďarsku je velmi nápadná naprostá převaha sociálních věd, businessu
a práva nad ostatními obory. Celoživotní vzdělávání je v Maďarsku a České Republice stále na velmi nízké
úrovni, zatímco ve Finsku se jej účastní zhruba čtvrtina populace v ekonomicky aktivním věku. Zaměstnanost
v oborech ICT a ve vědě a výzkumu je ve Finsku vysoko nad průměrem EU, na rozdíl od nás a Maďarska.
Flexibilita trhu práce má nejvyšší potenciál ve Finsku, kde je trh zboží a služeb velmi málo koncentrovaný.
Legislativa na ochranu zaměstnanců je poměrně liberální, stejně jako v Maďarsku. Pracovní smlouvy na dobu
určitou jsou využívány nejvíce ve Finsku, zvláště pak pro mladé do 24 let. Dostupnost částečných úvazků je
také nejvyšší ve Finsku, i když ani zde nehrají tak velkou roli jako v ostatních skandinávských státech. Mobilita
pracovní síly v rámci státu je velmi důležitá pro pružný pracovní trh. Ve Finsku je přibližně dvakrát vyšší než
v ČR. V otázce imigrace a zaměstnávání cizích pracovníků je Česká republika naopak nejotevřenější. Finsko
zaujalo otevřenější přístup k zaměstnávání cizinců až od roku 2007, jedním z důvodů je hrozící akutní
nedostatek pracovní síly v některých odvětvích (zdravotnictví, stavebnictví). Maďarsko má zaměstnaných
cizinců nejméně a patrná je obecně velmi nízká zaměstnanost mezi cizinci.
Finský pracovní trh se tak i přes určité rigidity v kolektivním vyjednávání a vysokou daňovou zátěž řadí mezi
pružné a zároveň poskytuje vysokou jistotu jak ekonomicky aktivním lidem, tak zaměstnavatelům. Z hlediska
orientace na dlouhodobý růst a konkurenceschopnost se jedná o evropského šampióna. Míra zaměstnanosti
je poměrně vysoká a velká část pracovní síly je koncentrována do odvětví s vysokou přidanou hodnotou a
velkým podílem výzkumu.
Maďarsko neustále bojuje s nízkou zaměstnaností a vysokou dlouhodobou nezaměstnaností. Pracovní
legislativa sice napomáhá pružnosti pracovního trhu, obtížnost najít správně kvalifikované zaměstnance a
vysoké minimální mzdy však působí opačným směrem. Vysoké odvody na sociální pojištění spíše přispívají
zaměstnávání načerno. Dlouhodobý růst a konkurenceschopnost se z hlediska přijatých politik nezdají být
hlavními prioritami politické reprezentace ani odborů. Školství i věda a výzkum jsou výrazně podfinancované,
zaměstnanost i rozvoj oborů ICT velmi nízký.
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Tradice a historické zkušenosti
Při porovnávání finského a maďarského trhu práce vyvstává několik základních rysů jejich ekonomik,
z velké části určených historickou zkušeností a politickou a sociální tradicí. Obě ekonomiky zažily
výrazný otřes na počátku devadesátých let, který byl ve Finsku způsoben hlubokou ekonomickou
krizí, zatímco Maďarsko prošlo transformací z plánované ekonomiky na tržní principy. Oba šoky (pro
maďarský trh práce se transformace jistě šokem nazvat dá) způsobily strukturální problémy v podobě
nárůstu dlouhodobé nezaměstnanosti a zvláště v Maďarsku odliv lidí z pracovní síly. Dalším určujícím
faktorem je způsob, jakým se utváří legislativa trhu práce a mzdy. Ve Finsku je velký důraz kladen na
sociální dialog a solidaritu, od konce šedesátých let tak byly hlavním aktérem odborové konfederace
a instituce pracovního trhu byly utvářeny hlavně na základě jejich působení. V Maďarsku se naopak
po transformaci téměř o veškeré instituce trhu práce starala pouze vláda, přičemž pro její politiku
byla charakteristická obava z masové nespokojenosti, způsobené negativními dopady ekonomické
transformace a velký vliv politických cyklů. Výsledkem byl vysoký růst mezd, který neodpovídal růstu
produktivity a opatření, která co nejvíce zmírňovala sociální dopady transformace i přes jejich
dlouhodobější negativní vliv.

Institucionální hráči a kolektivní vyjednávání ‐ kdo určuje směr?
Finsko – poslední ostrůvek silného korporativismu
Korporativismus neboli úzká spolupráce mezi politickým systémem a organizacemi trhu práce je
typický pro sociální model skandinávských zemí, kde je velký důraz kladen na rovnost a společenský
konsenzus. Mezi jeho hlavní charakteristiky patří vysoké pokrytí odborů a kolektivní vyjednávání na
centrální úrovni. Avšak zatímco ostatní skandinávské země od některých jeho prvků ustoupily ve
prospěch větší pružnosti trhu práce, ve Finsku si i v novém tisíciletí zachoval velmi centralizovanou
podobu.
Finsko má nejvyšší organizovanost trhu práce v Evropě, členy odborů je 75% zaměstnanců a centrální
kolektivní dohody pokrývají 85% zaměstnanců soukromého sektoru (ve službách jen 66%). 1 Veřejný
sektor má své vlastní kolektivní dohody a míra organizace je v něm ještě vyšší. Od roku 1968 zástupci
odborových konfederací a zaměstnavatelských svazů uzavíraly s vládou každé dva roky Všeobecnou
dohodu o příjmové politice. Jednalo se o kolektivní smlouvu, od roku 1971 platnou pro celá odvětví
(tedy i pro nečleny odborů). Součástí byly jak úrovně mezd a penzí, tak daně či ceny bydlení. Veškerá
legislativa ovlivňující pracovní život tak byla výsledkem jednání tripartity. Díky velmi silné politické
pozici odborů byla od 70. let plná zaměstnanost hlavním politickým cílem finských vlád 2 .
Po krizi na počátku devadesátých let se vláda pokoušela o decentralizaci kolektivních vyjednávání,
která se uskutečňovala jen na centrální, popřípadě odvětvové úrovni. Odborové organizace jí v tom
však úspěšně bránily i hrozbou hromadných stávek. Až v roce 2001 bylo přijato opatření, které
ustanovuje zvláštní komisi pro určování obecné platnosti centrálně přijatých smluv. Ty tedy již neplatí
automaticky i pro nečleny odborů. V roce 2007 pak došlo k jisté decentralizaci a stále více je
využívána možnost vyjednávat pracovní podmínky na podnikové či individuální úrovni. V polovině
roku 2008 Konfederace finských průmyslových odvětví (EK), hlavní zástupce zaměstnavatelů,
oznámila, že již odmítá vyjednávání o mzdách na centrální úrovni. Pro odborové organizace to
znamená nutnost větší koordinace, zároveň také zdůrazňují, že jednání na úrovni tripartity výrazně
přispívají k ochraně kupní síly zaměstnanců a předvídatelnosti a udržitelnosti inflace. Zaměstnavatelé
však argumentují, že tzv. solidární model stejného nárůstu platů pro každé odvětví a skupinu
zaměstnanců je v globální ekonomice příliš strnulý a že je nutné umožnit diverzifikaci růstu mezd,

1

Industrial relations and labour legislation in Finland, brožura finského Ministerstva práce,
http://www.mol.fi/mol/en/99_pdf/en/92_brochures/8015e_working_life_relations.pdf
2
Lars Jonung, Jaakko Kiander and Pentti Vartia (2008), The great financial crisis in Finland and Sweden. The
dynamics of boom, bust and recovery, 1985‐2000, Economic Papers n.350, European Commission, DG
Economic and Financial Affairs
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která odráží produktivitu a konkurenceschopnost jednotlivých odvětví, firem či jednotlivců. 3 Ostatní
pracovní legislativa však i nadále zůstává předmětem jednání tripartity.
Stávající kolektivní smlouvy zahrnují růst platů odpovídající optimistickým podmínkám roku 2007, za
kterých byly vyjednávány, a většina vyprší na jaře 2010. V květnu 2009 se tak sešly první tripartity,
odvětví technologického průmyslu a finančního zprostředkování, aby vyjednaly nové kolektivní
smlouvy. Zástupci průmyslu apelují na odbory, aby dodržely dohodu o umírněném růstu mezd. Vláda
výměnou nabídla daňové incentivy, odbory však zmrazení mezd odmítly. Jednání tak budou
obnovena až na podzim.
Maďarsko – prázdný koncept tripartity
Jako plánovaná ekonomika mělo Maďarsko téměř stoprocentní pokrytí odborů s velmi silným vlivem,
jejichž působení mělo jediný cíl – hájení různých zájmů zaměstnanců. Během transformace se hustota
odborů výrazně snížila a mzdová vyjednávání se přesunula na oborovou či firemní úroveň. V delším
horizontu se však počítalo s uzavřením sociálního paktu a ustavením tripartitních vyjednávání, které
by podporovaly dlouhodobé zájmy celé ekonomiky. V roce 1988 tak byla ustanovena Národní rada
pro smíření zájmů (OÉT ‐ Országos Érdekegyeztetõ Tanács). Zpočátku nebylo překvapením, že její role
ve tvorbě mezd byla zanedbatelná, protože odbory téměř vymizely. Nicméně ani postupem času se
tato role nezměnila. Jedním z důvodů byly i snahy konzervativních vlád odbory ještě více oslabit.
Až v roce 2002 se nový kabinet vrátil k původnímu konceptu tripartitních vyjednávání. Tripartita se
schází každý měsíc, má půlroční program a vyjednává o všech otázkách trhu práce včetně rozdělení
příjmů. Ročně jsou přijímány mzdové dohody, které však mají platnost jen jako doporučení. Jediným
právně závazným výsledkem jejích jednání je minimální mzda. Jednou ze slabých stránek maďarské
tripartity je, že po transformaci se téměř nevytvořily nové zájmové skupiny a zástupci odborů tak
reprezentují jen malou část zaměstnanců. Jedná se převážně o pozůstatky „starých“ odborů
působících hlavně ve veřejném sektoru, jejich pokrytí je 16,9 % a klesá. Mají tedy relativně nízkou
vyjednávací sílu. Odbory si s sebou také nesou dědictví minulého režimu v podobě pouhého
prosazování vlastních zájmů (dohnání průměrné mzdy EU), bez snahy o dosažení konsenzu
s ostatními sociálními partnery, který by zabránil soutěži v politických slibech a zakotvil inflační
očekávání. 4
Mzdy v soukromém sektoru jsou vyjednávány na oborové a více na firemní úrovni. Pokrytí oborových
kolektivních smluv je tedy poměrně nízké (39,1%). 5

Dopad ekonomických šoků
Finsko – nárůst strukturální nezaměstnanosti
Hluboká krize, kterou Finsko prošlo mezi lety 1990‐1994, měla dlouhodobé negativní dopady na jeho
trh práce. Hlavním problémem se však stala dlouhodobá nezaměstnanost, která byla do té doby
téměř nulová a po krizi se ukázala velmi perzistentní. V roce 1995 dosáhla vrcholu, kdy bylo bez práce
více než jeden rok téměř 6% ekonomicky aktivních obyvatel. Od té doby se postupně snižovala, avšak
až v roce 2007 dosáhla úrovně kolem 1%.
V roce 1989 finská ekonomika zažívala boom, nezaměstnanost byla kolem 3%, projevoval se
nedostatek pracovní síly a růst mezd byl 10% za rok. Mezi lety 1990‐1993 se poptávka po práci
ztenčila o 20%, k čemuž přispěla i veřejná správa svou 10% redukcí a do roku 1994 se
nezaměstnanost vyšplhala na 18%.
V srpnu 1991 započala vyjednávání tripartity, jejímž cílem měla být „vnitřní“ devalvace v podobě
snížení mezd o 5%. Výsledkem byl koncem roku 1991 tzv. Sorsův balíček, který měl snížit nominální
mzdy o 3% a přesunout 5% příspěvek na penzijní pojištění ze zaměstnavatele na zaměstnance.
3

Employers announce the end of centralised tripartite bargaining structure (2008), EIROnline – Eurofound,
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2008/06/articles/fi0806029i.htm
4
Horváth, Hedvig a Zoltán Szalai (2008), Labour market institutions in Hungary with a focus on wage and
employment flexibility, National Bank of Hungary occasional papers, n.77, p.18
5
Ibid.
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Balíček byl však zablokován silnými odbory z exportních odvětví (papírnictví, kovozpracující průmysl).
S narůstající nezaměstnaností však odbory vládním požadavkům alespoň částečně ustoupily a přijaly
politiku dlouhodobého umírněného růstu mezd 6 .
Přestože od roku 1994 se obnovil ekonomický růst, nezaměstnanost klesala jen velmi pomalu.
Například Honkapohja a Koskela (1999) dokazují, že během recese došlo k výraznému nárůstu
přirozené míry nezaměstnanosti. Vysvětlením pro počáteční nízký růst zaměstnanosti může být i fakt,
že jako první se zotavila exportní odvětví jako papírnictví, dřevařství a kovozpracující průmysl. Služby
a stavebnictví, které mají největší podíl na zaměstnanosti, se zotavily až později. I z toho je patrné, že
růst zaměstnanosti byl důsledkem zvýšení konkurenceschopnosti finského průmyslu díky devalvaci,
ne aktivních politik trhu práce.

160.0

Finský hrubý domácí produkt a zaměstnanost, 1989 = 100

150.0
140.0
130.0
120.0
110.0
100.0
90.0
80.0

HDP (trend)

Zaměstnanost (trend)

Zdroj: Statistics Finland – PX Web Databases

Maďarsko‐ únik lidí z pracovní síly
Stejně jako ostatní ekonomiky střední Evropy i Maďarsko prošlo na počátku devadesátých let
ekonomickou transformací z plánované ekonomiky na tržní. Rozdílný přístup k privatizaci a
racionalizaci však také znamenal rozdílný vliv na trh práce. V Maďarsku byl doslova šokový.
Maďarská transformace byla charakteristická poměrně rychlou privatizací do rukou zahraničních
firem. Tento postup znamenal příliv moderních technologií a také rychlou racionalizaci. Výsledkem
bylo, že 25% lidí ztratilo práci a novou si znovu nacházelo těžko, protože firmy poptávaly pracovní sílu
s moderními znalostmi.
Aby vláda ulehčila dopady transformace, zvolila pasivní politiky v podobě vyšších dávek
v nezaměstnanosti a rodičovských příspěvků, benevolentního udělování předčasných a invalidních
důchodů. Spolu s vysokými náklady na pracovní sílu kvůli vysokým příspěvkům na sociální a zdravotní
pojištění a nedostupností částečných úvazků byl výsledkem masový odliv obyvatel v ekonomicky
aktivním věku z pracovní síly ‐ starších lidí do předčasného či invalidního důchodu, pracovníků
s nízkými mzdami do šedé sféry a ženy zůstaly doma s dětmi (k čemuž ještě přispělo hromadné
zavírání školek a jeslí).
Od roku 1995 do 1997 došlo ke stabilizaci ekonomiky pomocí Bokrosových reforem, které zahrnovaly
i zpřísnění systému dávek v nezaměstnanosti. Následoval boom mezi lety 1998 a 2001, kdy se
projevily pozitivní důsledky reforem a na pracovní trh vstoupila silná generace s lepším vzděláním a
moderními znalostmi (tzv. Ratkovy děti), také poprvé od transformace byl růst mezd v souladu
s růstem produktivity. V roce 2001 došlo k zvýšení podílu aktivních politik trhu práce na 10%
6

Lars Jonung, Jaakko Kiander and Pentti Vartia (2008), The great financial crisis in Finland and Sweden. The
dynamics of boom, bust and recovery, 1985‐2000, Economic Papers n.350, European Commission, DG
Economic and Financial Affairs
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celkových výdajů na politiky trhu práce a na této úrovni od té doby zůstal. V roce 2002 však nová,
sociálnědemokratická vláda zvedla platy ve veřejném sektoru v průměru o 50%. Tento počin znovu
naprosto odklonil maďarskou ekonomiku od udržitelného růstu mezd, kompatibilního s růstem
produktivity. Zvýšení mezd se přelilo i do soukromého sektoru, což způsobilo výrazné propouštění.
Celková nezaměstnanost se však příliš nezměnila, protože pracovníci pouze přešli do sektoru
veřejného. 7

7

Horváth, Hedvig a Zoltán Szalai (2008), Labour market institutions in Hungary with a focus on wage and
employment flexibility, National Bank of Hungary occasional papers, n.77
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Charakteristika trhů práce
Zaměstnanost
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69.0
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Zdroj: OECD Labour Force Statistics

Finská ekonomika se vyznačuje vysokou zaměstnaností, výrazný je relativně malý rozdíl mezi
zaměstnaností mužů a žen (5,7% oproti 17,8% v ČR a 12,4% v Maďarsku) a oproti Maďarsku více jak
dvojnásobná zaměstnanost mladých do 24‐ti let. Zatímco České Republice se daří zaměstnanost
v posledních letech zvyšovat podobným tempem jako Finsku, Maďarsko stále stagnuje na velmi nízké
úrovni.
Maďarsko

5%

Finsko

5%

3%

ČR

26%
32%

69%

41%
56%

63%

Zemědělství a lesnictví
Průmysl a stavebnictví
Služby
Zdroj: OECD Labour Force Statistics, data za rok 2008

Skladba zaměstnanosti je ve všech třech zemích podobná, převažují služby, na druhém místě je
průmysl a stavebnictví. Ve Finsku je 31% zaměstnaných ve veřejných službách 8 .
Podíl ICT (výroba i služby) na zaměstnanosti v soukromém sektoru v roce 2006:
Finsko
9,8%
ČR
4,7%
Podíl ICT specialistů na celkové zaměstnanosti v roce 2007:
Finsko
4,4%
ČR
4,5%
Maďarsko 2,75%
Zdroj: OECD Information Technology Outlook 2008
Další informace ke struktuře zaměstnanosti v ICT sektoru ve Finsku v příloze.

8
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Podíl vědy a výzkumu na celkové zaměstnanosti v roce 2007:
Finsko
3,3%
ČR
1,43%
Maďarsko 1,28%
Zdroj: Eurostat

Zaměstnanost ve vědě a výzkumu je ve Finsku nejvyšší z celé EU. Česká republika a Maďarsko jsou
pod průměrem EU‐27, který je 1,49%.
Podíl částečných úvazků na zaměstnanosti, % v roce 2007
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Zdroj: OECD LFS, společná definice práce na částečný úvazek jako méně než 30 běžných hodin týdně

Přestože ve Finsku nehrají částečné úvazky tak důležitou roli jako v ostatních skandinávských zemích,
vůči ČR a Maďarsku je jejich podíl podstatně vyšší. Z grafu je vidět, že částečné úvazky využívají
zvláště lidé v důchodovém věku a ve Finsku mladí do 24‐ti let. Právě dostupnost částečných úvazků
tak může pomoci zvyšovat zaměstnanost v této věkové skupině. Je zajímavé podotknout, že v ČR je
podle statistik OECD 12% částečných úvazků nedobrovolných, v Maďarsku 20%. Zatímco v ČR toto
procento soustavně klesá, v Maďarsku naopak roste.

Nezaměstnanost
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Nezaměstnanost (leden 1989 ‐ červen 2009)

Finsko

Maďarsko

ČR

Zdroj: Eurostat, sezónně upravená data

Ve Finsku se od ekonomické krize nezaměstnanost držela stále nad 6%, i přes klesající trend.
V Maďarsku naopak od roku 2004 docházelo k nárůstu do té doby relativně nízké nezaměstnanosti.
Jedním z důvodů může být vyšší míra participace, ale zároveň nezaměstnatelnost velké části lidí
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hledajících práci kvůli jejich nedostatečné kvalifikaci. 9 Od poloviny roku 2008 došlo k podobně
strmému nárůstu nezaměstnanosti ve všech třech zemích.
60

Dlouhodobá nezaměstnanost, % z celkové
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Průměrná délka nezaměstnanosti v
měsících

ČR

Finsko

Maďarsko

Zdroj: OECD LFS

Krátkodobá dynamika finského trhu práce je vysoká, procento nezaměstnaných se příliš neliší od ČR a
Maďarska, podíl dlouhodobé nezaměstnanosti však klesá a průměrná délka nezaměstnanosti
naznačuje, že nezaměstnaní nachází práci mnohem rychleji (druhé vysvětlení by bylo, že rychleji
odchází do neaktivní populace, což se však vzhledem k relativně vysokému procentu ekonomické
aktivity nezdá pravděpodobné). Ve Finsku a ČR je průměrná délka nezaměstnanosti pro muže a ženy
podobná, v Maďarsku jsou však ženy do 24 let nezaměstnané o polovinu kratší dobu 10 . Tento fakt
naznačuje, že maďarské ženy mnohem častěji odchází z ekonomicky aktivní populace, pokud ztratí
zaměstnání.

Otevřenost vůči cizincům
Vnější migrace
2006
Přistěhovalí Saldo
Finsko
22 451
10 344
34
720
ČR
68 183

2007
Přistěhovalí Saldo
26 029
13 586
104 445
83 945

2008
Přistěhovalí Saldo
15 457
29 114
77 817
71 790

Země původu přistěhovalců, % všech přistěhovalců za rok 2008:
Ukrajina Vietnam Slovensko Rusko
USA
ČR
24.1%
17.2%
9.8%
7.4%
4.5%
Švédsko Estonsko Rusko
Čína
USA
Finsko
12.8%
11.4%
10.50%
3.6%
3.2%

Moldavsko
4.3%
Indie
Thajsko
2.1%
3.0%

Turecko
2.0%

Zdroj: ČSÚ a Statistics Finland

9

Horváth, Hedvig a Zoltán Szalai (2008), Labour market institutions in Hungary with a focus on wage and
employment flexibility, National Bank of Hungary occasional papers, n.77
10
OECD Labour Force Statistics
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Zdroj: ČSÚ

Počet zaměstnaných cizinců, v tis.
Popisky v % vyjadřují podíl na celkovém počtu cizinců v dané zemi
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Zdroj: OECD Migration Statistics, cizinci definováni jako všichni obyvatelé narození mimo daný stát

Finsko začalo lákat zahraniční pracovníky až od roku 2007 (s nástupem druhé vlády premiéra
Vanhanena), předtím bylo vůči přistěhovalcům poměrně uzavřené. Po vstupu do EU docházelo
hlavně k emigraci Finů, s rozšířením EU v roce 2004 se však situace obrátila a výrazně vzrostla
imigrace (hlavně z Estonska). Momentálně Finsko nejvíce láká zdravotní sestry a pracovníky ve
stavebnictví 11 .
Od roku 2005 má Česká republika výrazně více zaměstnaných cizinců, i relativně k celkové
zaměstnanosti. Maďarsko má velmi málo zahraničních pracovníků a míra zaměstnanosti mezi
přistěhovalci (stejně jako v celé populaci) je velmi nízká.

11

www.finland.fi
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Vnitřní migrace
Stěhování mezi municipalitami, absolutní objem a % populace
2002
2003
2004
2005
2006
ČR
223 103 211 487 216 831 246 967 225 241
2.2%
2.1%
2.1%
2.4%
2.2%
Finsko 257 469 256 624 266 347 275 886 273 538
4.9%
4.9%
5.1%
5.2%
5.2%

2007
255 690
2.5%
280 156
5.3%

2008
250 071
2.4%
269 792
5.1%

Zdroj: ČSÚ a Statistics Finland

Finové se v rámci své země stěhují dvakrát více než Češi, flexibilita pracovní síly je tedy v tomto
ohledu vyšší.

Postavení žen
Ekonomický status žen v roce 2007
Zastoupení
žen v
parlamentu
ČR
Finsko
Maďarsko

% žen na
ministerských
pozicích

% žen mezi
zákonodárci,
vyššími úředníky
a manažery

Podíl
odhadovaného Ekonomická
výdělku žen ku aktivita
mužům
dospělých žen

17%

11.1

28

51%

58%

37.5%

47.1

28

71%

69%

10.4%

11.8

34

64%

51%

Pořadí v žebříčcích v roce 2007
Gender empowerment
measure*
ČR
Finsko
Maďarsko

Gender‐related
Gender, institutions and
development index** development index***
28

28

26

6

11

36

41

30

41

Zdroj: OECD Gender, Institutions and Development Data Base
*Rovnost pohlaví ve třech dimenzích: ekonomická participace a rozhodování, politická participace, ovládání a rozhodování o
ekonomických zdrojích.
** Tři dimenze lidského rozvoje upravené tak, aby zachytily rovnost mezi pohlavími: dlouhý a zdravý život, vzdělání a
důstojný život.
*** Rovnost pohlaví ve čtyřech dimenzích společenských institucí: rodinné právo, fyzická nedotknutelnost, občanská práva
a vlastnická práva.

V oblasti rovnosti pohlaví je Finsko mnohem dále než Česká republika a Maďarsko. Zvláště politické
zastoupení žen je výrazně vyšší. Ve Finsku platí od roku 1987 Zákon o rovnosti mezi ženami a muži.
V novele z roku 1995 je obsaženo opatření, které nařizuje zaměstnavatelům s více jak 30‐ti stálými
zaměstnanci zahrnout opatření na podporu rovnosti pohlaví do ročních školících a náborových
programů nebo programů na ochranu pracovníků. Dále novela obsahuje kvótu pro vládní výbory,
dozorčí rady a městské orgány (kromě městské rady), která nařizuje alespoň 40% účast méně
zastoupeného pohlaví 12 .
Rozdíl mezi platy žen a mužů je ve Finsku nižší než v ČR a Maďarsku. Ve Finsku je tento rozdíl dán
hlavně velkým zastoupením žen ve státním sektoru, kde jsou platy obecně nižší.

12

Two thirds of companies have introduced gender equality plan, srpen 2007, EIROnline, Eurofound,
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2007/08/articles/fi0708029i.htm
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Instituce trhu práce
Jednotlivé instituce trhu práce mohou přispívat jak k pružnosti, tak k jistotě na trhu práce a jejich
dopad často závisí na ostatních politikách. Například vysoké příspěvky v nezaměstnanosti mohou
zvyšovat rezervační mzdu a tím i nezaměstnanost. Avšak pokud jsou doplněny o rekvalifikační
programy a vázány na aktivní hledání pracovního místa, mohou naopak zabraňovat odlivu lidí
z pracovní síly a jejich negativní dopad je zredukován. Stejně tak benevolentní legislativa na ochranu
zaměstnanců sama o sobě nemůže výrazně podpořit flexibilitu pracovního trhu, pokud firmy nečelí
konkurenčnímu prostředí či pokud nabídka pracovní síly neodpovídá z hlediska kvalifikace poptávce.

Legislativa na ochranu zaměstnanců
Přísnost legislativy na ochranu zaměstnanců, 2008
4
3
2
1
0

Zdroj: OECD Labour Protection

Maďarsko
Podmínky náboru a individuálního či kolektivního propouštění zaměstnanců i regulace úvazků na
dobu určitou jsou v Maďarsku relativně mírné. Zvláště mírná je legislativa týkající se pracovních
smluv na dobu neurčitou a hromadného propouštění. K propuštění zaměstnance stačí psané
prohlášení o jeho „neuspokojivém výkonu“ či „nadbytečnosti pracovního místa“ bez povinnosti
spolupráce s pracovním úřadem. Při kolektivním propouštění zaměstnavateli nevznikají žádné další
náklady (například povinnost přeškolení zaměstnanců) 13 . Regulace smluv na dobu určitou je na
úrovni průměru zemí OECD (viz. Příloha).
Finsko
Zaměstnanci jsou chráněni legislativou o něco více než v Maďarsku, stále však na podprůměrné
úrovni ve srovnání s ostatními zeměmi EU. Benevolentní legislativa je zvláště v otázce hromadného
propouštění, v otázce individuálních je lehce nad průměrem OECD (viz. Příloha).
Relativně nízká legislativní ochrana zaměstnání umožňuje firmám pružně reagovat na tržní podmínky
v otázce přizpůsobení počtu zaměstnanců. Tento rys trhu práce je důležitý nejen při negativních
ekonomických šocích, kdy umožní rychlé přizpůsobení. Zaměstnavatelé se v období růstu nemusí
obávat většího náboru zaměstnanců, protože pracovní legislativa nezvyšuje náklady na jejich
případné propuštění. Jednou z důležitých podmínek fungování tohoto mechanismu je však
liberalizovaný trhu zboží a služeb. Zvláště v Maďarsku, kde je řada odvětví stále ještě silně
regulována, nemůže ani liberální pracovní legislativa mnoho přispět k flexibilitě trhu práce.
13

Horváth, Hedvig a Zoltán Szalai (2008), Labour market institutions in Hungary with a focus on wage and
employment flexibility, National Bank of Hungary occasional papers, n.77
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Podíl smluv na dobu neurčitou n
na celkové zaaměstnanostti, % v roce 2008
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Ve Finskku jsou obecně více využžívány pracovvní smlouvy na dobu urččitou v porovvnání s Maďarskem a
ČR, zvlášště výrazný je rozdíl u mladých zaměěstnanců do 25 let. V ČR naopak smlo
ouvy na dobu určitou
výrazně převažují u zaměstnanců nad 65 let.
l
Důvodem
m je, že pokud zaměstnanec začne
e pobírat
důchod, musí to oznámit zaměsttnavateli a uzzavřít s ním smlouvu
s
na dobu
d
určitou
u.

Příjem v nezaměsttnanosti a aktivační
a
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Čistá mírra náhrady příjmu
p
během
m prvního měsíce 14 v sob
bě zahrnuje kromě
k
dávekk v nezaměsttnanosti i
ostatní dávky
d
a dan
ně. Pro nezaměstnaného
o s předchozzí mzdou rovvnou průměěrné je míra náhrady
nejvyšší v Maďarsku
u, naopak prro nezaměsttnaného s níízkým předchozím příjm
mem je míra náhrady
nejvyšší ve Finsku. Důvodem
D
je, že nezaměsstnaný má nárok ještě na
n příspěvek na bydlení a sociální
dávku. V České Repu
ublice by měěl nárok na příspěvek
p
naa bydlení, zatímco v Maď
ďarsku by po
obíral jen
podporu
u v nezaměsttnanosti. Ve Finsku se z dávek odvád
dějí daně z příjmu,
p
pojišttění nezaměsstnanosti
a penzijjní pojištěníí (stejně jaako v ostatn
ních skandin
návských státech, Holaandsku, Švýccarsku a
Lucembu
ursku). Rosto
oucí míra nááhrady s nižšším předcho
ozím příjmem
m ve Finsku pomáhá v boji
b proti
chudoběě, na druhou stranu však může mít neegativní vliv na zaměstnaanost v nízko
opříjmových oborech.
V Maďarrsku je tomu přesně naopak.

14

čistý přříjem nezaměstnaného ku čistému předchozímu příjm
mu pro svobod
dného člověkaa bez dětí
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Vysoká míra náhrady příjmu znamená teoreticky vyšší rezervační mzdu a zvyšuje tak mzdové nároky,
protože zmírňuje finanční dopady případného propuštění. Také může znamenat nižší úsilí k nalezení
práce nové. Tyto vlivy jsou však vázány i na ostatní opatření jako je doba trvání příspěvků
v nezaměstnanosti či vázanost příspěvků na aktivní hledání pracovního místa.
Finsko
Pojištění nezaměstnanosti: zaměstnavatel odvádí 1,98% a zaměstnanec 0,34% hrubé mzdy.
Podpora v nezaměstnanosti:
Nárok na dávku má ten, kdo byl v předchozích 2 letech alespoň 10 měsíců zaměstnaný s pracovní
dobou min. 18 hodin týdně.
Maximální délka trvání je 500 pracovních dní.
Dávky vyplácí buďto Národní instituce sociálního pojištění nebo nezaměstnanostní fond:
• Národní instituce sociálního pojištění
Základní dávka je paušální, odstupňovaná podle počtu dětí v domácnosti.
V roce 2009 je základní 25,63 Eur na den (zhruba 23% průměrné hrubé mzdy), pro domácnost se
dvěma dětmi je 32,76 Eur na den (29% průměrné hrubé mzdy).
+ Podpora pracovního trhu:
Nárok na ni má ten, kdo vyčerpal 500 dní dávky v nezaměstnanosti nebo nesplnil podmínky předchozí
délky zaměstnání. Jedná se o stejnou částku jako je základní dávka v nezaměstnanosti a pobírat se
může po neomezeně dlouhou dobu.
• Nezaměstnanostní fondy
34 fondů pro zaměstnance a 2 pro podnikatele, většina je v rámci odborových organizací.
Členství je dobrovolné a každý se musí sám přihlásit, většina členů odborů se stává i členy těchto
fondů. Poplatek za členství automaticky odvádí zaměstnavatel (např. Asociace diplomovaných
inženýrů ‐ 45 Eur za rok, Odborový svaz pracovníků v dopravě ‐ zahrnut v poplatku za členství
v odboru 1,6% hrubé měsíční mzdy).
Podpora v nezaměstnanosti se odvíjí od předchozího platu. Její složky jsou:
1) základ ‐ dávka, kterou by nezaměstnaný obdržel od národní instituce sociálního pojištění
2) příplatek podle předchozího platu – 45% rozdílu mezi základem a denní mzdou. Pokud měsíční plat
převýší 2 306 Eur, dávka se sníží o 20% pro tu část, která to převyšuje. Dávka je zvýšena na 55%
rozdílu pro zaměstnané déle jak 20 let.
Pro průměrný plat 2415 Eur by celková dávka činila 55,6%.
Podmínka pro nárok na dávku je kromě výše uvedených ještě 10 měsíců členství ve fondu.

Maďarsko
Pojištění nezaměstnanosti: zaměstnavatel odvádí 3% a zaměstnanec 1,5% hrubé mzdy.
Podpora v nezaměstnanosti:
Nárok na podporu má ten, kdo byl pojištěn alespoň 365 dní v posledních 4 letech.

Prvních 91 dní 60% průměrné hrubé mzdy za poslední rok. Platí se 7 dní v týdnu a maximální částka je
120% minimální mzdy.
Poté je dávka snížena na 60% ze stávající minimální mzdy a pobírána může být maximálně po dobu
270 dní (délka závisí na celkových odpracovaných dnech, za každých 5 dní placení pojištění je nárok na 1 den
dávky).

+Podpora pracovního trhu:
Nárok na ni má ten, komu vypršel nárok na dávku v nezaměstnanosti, kterou pobíral alespoň 180 dní.
Výše podpory je 40% minimální mzdy po dobu 90 dní, pokud je člověk starší 50‐ti let až 180 dní.
Délka trvání podpory v nezaměstnanosti je tedy ve Finsku dvakrát delší než v Maďarsku. Další
podpora je v Maďarsku jen po dobu tří měsíců, zatímco ve Finsku neomezeně dlouho a výrazně vyšší.
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Výdaje na podporu v nezaměstnanosti byly v roce 2006
Finsko:
1,29% HDP a pobíralo je 8,69% ekonomicky aktivních
Maďarsko: 0,35% HDP a pobíralo je 3,35% ekonomicky aktivních
ČR:
0,23% HDP a pobíralo je 2,57% ekonomicky aktivních
Zdroj: OECD

Aktivační programy
Finsko
Pokud byl pracovník propuštěn z ekonomických a výrobních důvodů nebo opustí práci na dobu
neurčitou poté, co byl alespoň 200 dní dočasně propuštěn, může mít nárok na zaměstnanostní
program:
• Zaměstnavatel je povinen více spolupracovat s pracovním úřadem a snažit se najít pro
propuštěného jiné místo.
• Účastník má povinnost si za asistence pracovního úřadu sestavit plán hledání práce a pravidelně
informovat o jeho plnění.
• Účastník má právo na zvýšenou základní dávku v nezaměstnanosti o 4,41 Eur za den po dobu 185
dní, pokud pracoval alespoň 3 roky a z nezaměstnanostního fondu úhradu 65% rozdílu mezi
základem dávky v nezaměstnanosti a předchozí denní mzdou.
„Výměnný“ program:
Zaměstnanci s plným úvazkem si mohou domluvit se zaměstnavatelem „výměnnou“ dovolenou, kdy
po dobu 90 až 360 kalendářních dnů zaměstnavatel místo nich najme pracovníka registrovaného na
úřadu práce (směřováno pro mladé do 25 let a dlouhodobě nezaměstnané). Po dobu dovolené má
pracovník nárok na 70% své potenciální dávky v nezaměstnanosti (pro zaměstnané déle jak 25 let
80%).
Maďarsko
Maďarsko potřebuje hlavně nalákat do oficiálního zaměstnání ty, kteří jsou oficiálně mimo aktivní
populaci, přesto chtějí pracovat či pracují na černo.
Start+ a Start Extra programy:
Sleva na sociálních příspěvcích zaměstnavatele, pokud zaměstná matku po mateřské dovolené,
dlouhodobě nezaměstnaného, člověka staršího 50‐ti let nebo se základním vzděláním.
Sleva se pohybuje od 21% do 5% mzdových nákladů a trvá dva roky.

Minimální mzda
0.6

Podíl minimální mzdy na průměrné (plný úvazek)

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

ČR ‐ průměr
ČR ‐ medián

Maďarsko ‐ průměr
Maďarsko ‐ medián

Zdroj OECD + národní statistické úřady pro rok 2008
V Maďarsku je od roku 2006 v grafu pracováno s minimální mzdou pro nekvalifikované pracovníky.
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Finsko
Plošná minimální mzda neexistuje. Minimální mzdy jsou od roku 2008 vyjednávány na základě
odvětvových (již ne centrálních) kolektivních smluv a pokrývají zhruba 90% pracovníků. V
nízkopříjmových odvětvích (oděvní a textilní průmysl, hotely a restaurace, maloobchod, kadeřnictví)
je pokrytí většinou 100% díky platnosti „erga omnes“. V roce 2004 byly minimální mzdy pro tyto
obory vyšší jak 50% průměrné hrubé mzdy v celé ekonomice 15 .
V květnu zástupce hlavní odborové konfederace SAK prohlásila, že bude v následujícím kole
kolektivních vyjednávání bojovat za ustanovení základní minimální mzdy (1500 Eur) 16 .
Maďarsko
Od roku 2006 je minimální mzda diferencována na:
Základní pro nekvalifikované pracovníky
Základní + 20% pro středoškolsky vzdělané s praxí pod 2 roky
Základní + 25% pro středoškolsky vzdělané s praxí nad 2 roky a/nebo starši 50‐ti let
Základní + 60% pro vysokoškolsky vzdělané
V roce 2009 byla základní minimální mzda zvýšena o 9%.

Aktivní politiky trhu práce
Efektivní aktivní programy trhu práce pomáhají zvyšovat ekonomickou aktivitu a podporují
přizpůsobivost trhu práce. Zvláště důraz na školení pak zajišťuje správnou kvalifikaci pracovní síly.
Společně s pasivními opatřeními (dávky v nezaměstnanosti, předčasné důchody) tak mohou
zabezpečit zároveň flexibilitu na trhu práce i jistotu příjmu obyvatel.
Ve Finsku tvoří výdaje na aktivní programy 32% z výdajů na politiky trhu práce, v České Republice
30% a v Maďarsku 26,5% 17 (viz. Příloha).
Výdaje na aktivní programy trhu práce, % HDP v roce 2006
Finsko ‐ 0,90% HDP
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Zdroj: OECD Labour Market Programmes
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Minimum wages in Europe (červenec 2005), Eurofound, EIROnline,
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2005/07/study/tn0507101s.htm
16
Labour unions are calling for Finland's first minimum wage rules for the lowest‐paid workers.(květen 2009),
YLE News, http://yle.fi/uutiset/news/2009/05/unions_seek_minimum_wage_728152.html
17
aktivní programy trhu práce bez nákladů na administraci úřadů práce
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Důraz na aktivní programy trhu práce je patrný hlavně ve Finsku, kde jsou výdaje s nimi spojené
třikrát vyšší než v Maďarsku a České Republice. Ve Finsku tvoří největší část výdaje na školení (jak
formální, tak na pracovišti), které se řadí mezi nejefektivnější z aktivních programů. Naopak Česká
republika a Maďarsko se z velké části spoléhají na incentivy zaměstnavatelům pro nábor
zaměstnanců či udržení pracovních míst. Tato opatření se však řadí mezi ta nejméně efektivní 18 . V
České Republice tvoří téměř polovinu výdajů administrace úřadů práce spojená s umisťováním
zaměstnanců a správou dávek v nezaměstnanosti.
Účastníci aktivních programů trhu práce, % pracovní síly v roce 2006
Finsko ‐ 3,72%

Maďarsko ‐ 1,13%
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Zdroj: OECD Labour Market Programmes
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Horváth, Hedvig a Zoltán Szalai (2008), Labour market institutions in Hungary with a focus on wage and
employment flexibility, National Bank of Hungary occasional papers, n.77
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Další faktory ovlivňující trh práce:
Daňová zátěž
Pro míru daňové zátěže uvádíme dva ukazatele. Jedním je implicitní daňová sazba, tedy procento
daní a příspěvků na sociální pojištění skutečně vybraných, druhým je tzv. daňový závoj, rozdíl mezi
náklady na práci pro zaměstnavatele a čistým platem zaměstnance vypočtený na základě platné
legislativy. Vysoké daňové zatížení zdražuje pracovní sílu a potenciálně odrazuje od oficiálního
zaměstnání.
Implicitní daňová zátěž
47
45
43
41
39
37
35

Finsko

Maďarsko

ČR

Zdroj: OECD

Porovnání implicitní daňové sazby z práce a daňového závoje, % v roce 2006

Zdroj: Taxation trends in the European Union (2008), Eurostat Statistical Books
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Mezní „tax wedge“ na pracovní sílu (100% prům. příjmu na procento superhrubé mzdy)

Zdroj: OECD

Všechny tři ekonomiky spadají do kategorie zemí s relativně vysokou daňovou zátěží. V Maďarsku
k tomu přispívají zvláště vysoké příspěvky na zdravotní a sociální pojištění. Ve Finsku je pro
nízkopříjmové pracovníky daňový závoj výrazněji nižší než implicitní daňová sazba, což naznačuje
efektivní progresivní zdanění. V Maďarsku je tomu naopak, důvodem však může být, že data
nezahrnují různé daňové úlevy pro rodiny s dětmi apod. Zatímco ve Finsku se od roku 2000 implicitní
daňová sazba z pracovní síly snižuje, v České Republice měla vzrůstající charakter. V Maďarsku prudce
klesla, ale od roku 2005 znovu vzrostla v díky novým příspěvkům na sociální a zdravotní pojištění
v souvislosti s nutnou fiskální konsolidací. 19

Vzdělání, věda a výzkum
Základní vzdělání:
V žebříčku znalostí 15‐ti letých školáků PISA 2006 se Finsko celkově umístilo jasně první. ČR patřila do
šestice dalších nejlepších zemí, v matematice a v přírodních vědách byli žáci nadprůměrní,
v pochopení textu lehce podprůměrní. Maďarsko se umístilo lehce pod průměrem. Jen v přírodních
vědách bylo průměrné. Celý přehled výsledků v příloze.
Rozdíly mezi jednotlivými školami byly v ČR a Maďarsku jedny z největších mezi zeměmi OECD a velká
část se dala vysvětlit socioekonomickými rozdíly mezi žáky. Ve Finsku byly rozdíly mezi jednotlivými
školami nepatrné, nejmenší mezi zeměmi OECD. Rozdíly v rámci škol byly naopak ve Finsku nad
průměrem OECD a v ČR a Maďarsku pod průměrem. Rozdíly v socioekonomickém zázemí zde nehrály
podstatnou roli. Viz. Příloha
Terciární vzdělání:
• Výdaje:
Ve Finsku jsou výdaje na studenta na všech úrovních vzdělávání blízko průměru OECD. V ČR jsou
výdaje na každé úrovni zhruba poloviční a v Maďarsku ještě nižší. Mezi lety 2000 a 2005
v Maďarsku a ČR výrazně vzrostl počet studentů na terciární úrovni, zatímco v ČR vzrostly výdaje
natolik, že výdaje na studenta také vzrostly, v Maďarsku výdaje na studenta klesly.
• Socioekonomické zázemí:
19

Horváth, Hedvig a Zoltán Szalai (2008), Labour market institutions in Hungary with a focus on wage and
employment flexibility, National Bank of Hungary occasional papers, n.77
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V České Republice a Maďarsku see celoživotníí vzdělávání stále drží na velmi nízké úrovni.
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Věda a výzkum:
• Výdaje:
Finsko 3,47% HDP (z toho soukromý sektor 72%)
ČR 1,5% HDP (z toho soukromý sektor 66%)
Maďarsko 0,97% HDP (z toho soukromý sektor 48%) 21

Finsko investuje do základního školství průměrné částky zemí OECD, přesto je výkonnost finských
žáků výrazně vyšší.
Socioekonomické zázemí nehraje větší roli ani v úspěchu žáků ani v absolvování vyššího vzdělání.
V budoucnu jsou obavy z nedostatku středoškolských absolventů.
Počet absolventů vysokých škol je poměrně vysoký a zvláště v technických a exaktně‐vědních
oborech.
Celoživotního vzdělávání se účastní až 24% populace v aktivním věku.
Výzkumných programů se zúčastní poměrně vysoké množství zahraničních studentů (OECD).
Výdaje na výzkum a vývoj jsou nadprůměrné, vysoká je participace soukromého sektoru.
Maďarsko zaostává v oblasti vzdělání a výzkumu téměř ve všem.
Školství je podfinancované a na vědu a výzkum jde jen malá část HDP, zvláště soukromý sektor
investuje málo.
Počet absolventů vysokých škol na populaci je jen o něco nižší než ve Finsku, většina je v sociálních
vědách, právu a businessu. Tato skladba příliš nenapomáhá pokroku ve vývoji a výzkumu.
Celoživotní vzdělávání není, stejně jako v ČR, příliš rozvinuté.
Rozvoj ICT a informační společnosti
Výdaje na informační technologie v roce 2006, % HDP:
Finsko a ČR 3,2%
Maďarsko
2,5%
EU-27
2,7%
Procento firem, které zaměstnaly ICT/IT specialistu v roce 2007:
29%
Finsko
ČR
17%
Maďarsko 13%
EU‐27
18%
Procento firem, kde ICT služby poskytuje externí dodavatel v roce 2007:
Finsko
70% (dodavatel z jiné země: 10%)
ČR
33% (dodavatel z jiné země: 5%)
Maďarsko 20% (dodavatel z jiné země: 4%)
EU‐27
41% (dodavatel z jiné země: 5%) 22
Výrazné zaměření finské ekonomiky na nové technologie je patrné i z výdajů na informační
technologie a využití ICT služeb podniky.
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data pro rok 2007, Eurostat
Eurostat
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Regulace trhu zboží a služeb
Regulace trhu zboží a služeb, 2008 (země s * 2003)
2.5
2
1.5
1
0.5
0

Finský trh zboží a služeb patří mezi nejméně regulované v Evropské Unii, naopak Česká republika má
jeden z nejvíce regulovaných. Hlavím důvodem je nízká státní kontrola podniků ve Finsku a naopak
vysoká v ČR (viz. Příloha). Administrativní regulace je ve všech třech zemích nad průměrem EU.
Podíváme‐li se však pouze na odvětví energetiky, dopravy a komunikací, finská ekonomika je zde
velmi regulovaná, ČR se pohybuje kolem průměru a Maďarsko má regulaci nízkou (viz. Příloha).
Z celkového pohledu tedy finský trh zboží a služeb vychází jako nejpružnější, avšak v oblasti síťových
odvětví za Maďarskem a ČR v liberalizaci spíše zaostává.
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Celkové shrnutí z pohledu konceptu flexicurity
Základem konceptu flexicurity, jako možného směřování evropského sociálního modelu je flexibilita a
jistota na trhu práce, obojí jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Flexibilita pro
zaměstnavatele se týká podmínek najímání a propouštění zaměstnanců, stejně jako určování růstu
mezd. Jistota se projevuje ve schopnosti trhu práce uspokojit poptávku po správně kvalifikované
pracovní síle. Pro zaměstnance naopak flexibilita znamená možnost přizpůsobení pracovního života
vlastním potřebám. Jistota se týká obecně zaměstnání, spíše než jednoho daného pracovního místa.
Pro ekonomicky aktivní obyvatele to znamená, že i když ztratí práci, mají velkou šanci rychle najít
novou a do té doby jejich příjem není výrazně ohrožen. Celý koncept výrazně závisí na míře regulace
trhu zboží a služeb a může fungovat jen na dostatečně liberalizovaném trhu, kde firmy čelí silné
konkurenci. Tehdy jsou i zástupci zaměstnanců nuceni brát ohled na celkovou pozici firmy a tak
udržovat mzdové nároky v souladu s produktivitou.

Finsko
Flexibilita pracovního trhu:
+ legislativní ochrana zaměstnanců na střední úrovni
+ práce na dobu určitou je poměrně běžná
+ mobilita mezi regiony (5,5% populace v roce 2009)
+ dávky v nezaměstnanosti více podmíněny aktivní snahou o nalezení práce a školení
‐ částečné úvazky ne tak běžné jako v Dánsku či Holandsku
‐ vysoký daňový závoj, zvláště daň z příjmu
Jistota pracovního trhu:
Poměrně štědré dávky v nezaměstnanosti spojené se školícími programy. Část dávek na
dobu neurčitou, ovšem podmíněna aktivitou nezaměstnaného.

Maďarsko
Flexibilita pracovního trhu:
+ relativně nízká legislativní ochrana zaměstnanců (propouštění, zaměstnání na dobu určitou, méně
pak v otázce hromadného propuštění).
+ nízké pokrytí odborů.
+ mzdová vyjednávání na úrovni odvětví či podniků.
‐ málo liberalizovaný a v některých odvětvích monopolizovaný trh zboží (zvláště ve státních
podnicích, kde nejvíce působí odbory).
‐ vysoká míra neaktivity – výše zdanění a příspěvků na sociální a zdravotní pojištění odrazuje
nízkopříjmové pracovníky od přiznávání práce, mnoho lidí využívá invalidní důchod, ženy zůstávají
po mateřské doma.
‐ nezaměstnatelnost části neaktivní či nezaměstnané populace kvůli nedostatečné kvalifikaci.
‐ vysoký daňový závoj, díky povinným příspěvkům na sociální pojištění, podstatně zvyšuje náklady
na pracovní sílu.
‐ poměrně vysoká minimální mzda v porovnání s mediánovým platem
Jistota pracovního trhu:
Dávky v nezaměstnanosti jsou velmi štědré první tři měsíce. Účinnost aktivních programů pracovního
trhu je hodnocena poměrně negativně.
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Příloha

Zdroj: Eurostat
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Zaměstnanost v jednotlivých podsektorech ICT jako % celkové zaměstnanosti v ICT

Zaměstnanost v ICT výrobě podle velikosti firmy

Zaměstnanost v ICT službách podle velikosti firmy

Zdroj: Indicators for the information society ín the Baltic region, Danish Ministry of Science, Technology and
Innovation, duben 2003
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Přísnost legislativy na ochranu zaměstnanců ‐ hromadné
propouštění, 2008
Přerušovaná čára = průměr OECD
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Přísnost legislativy na ochranu zaměstnanců ‐ práce na dobu
určitou, 2008
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Přísnost legislativy na ochranu zaměstnanců ‐ stálé
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Zdroj: OECD Employment Protection
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Finsko: Výdaje na programy pracovního trhu, %
HDP
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Rozložení implicitní daňové sazby z práce, % v roce 2006

Zdroj: Taxation trends in the European Union (2008), Eurostat Statistical Books
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Výsledky v testování PISA 2006
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Zaměstnanost 55‐64‐letých podle dosaženého vzdělání v roce 2006

Neformální vzdělání spojené s pracovním místem a školení v roce 2003

Zdroj: Education at a Glance 2008: OECD Indicators
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