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Na základě argumentů vypracovaných Federací odborových svazů Makedonie a členských 
svazů CCM, s novými opatřeními přijatými vládou dnes, nedojde ke snížení platů zaměstnanců 
v administrativním a veřejném sektoru, čímž dojde k zabránění možnému snížení platů v 
soukromém sektoru, před kterým CCM v minulém období varovala, jako před možnou hrozbou. 
 
Opatření, která dnes představil premiér Oliver Spasovski, byla harmonizována a dohodnuta 
mezi sociálními partnery na zasedání Hospodářské a sociální rady, které se konalo dnes 31.3. 
2020. 
 
Na zasedání sociální partneři společně prohlásili, že hlavní prioritou v tomto konkrétním období 
jsou zdraví a životy pracovníků a občanů, ale že se nesmí připustit krize trhu práce a aby tuto 
tíhu nesli jen pracující. 
 
Konstruktivní sociální dialog a schopnost zástupců zaměstnanců předkládat své návrhy a řešení 
této situace je klíčovým nástrojem v těchto konkrétních okamžicích, prostřednictvím nichž 
můžeme všichni přispět k zachování důstojnosti pracovníků a zároveň pomoci Makedonské 
ekonomice. 
 
Vyzýváme všechny, aby pomohli a řídili se doporučeními Ministerstva zdravotnictví a vlády, 
abychom mohli rychle překonat situaci s COVID-19, a tím zůstat zdraví a v bezpečí a zabránili 
tak nutnosti provádění dalších opatření. 
 
Řada ekonomických opatření zahrnuje: 

1. Finanční podporu soukromého sektoru. Finanční podpora na duben a květen ve výši 14 
500 MKD na zaměstnance (minimální mzda). Finanční podpora se nevztahuje na ty, 
kteří obdrželi čistý plat vyšší než 39 000 MKD. Stejný počet zaměstnanců by měl být 
zachován do září 2020. Toto opatření se vztahuje také na odvětví médií. 

2. Pomoc sportovcům / sportovním pracovníkům. Vláda poskytne minimální mzdu 14 500 
MKD. 

3. Bude poskytnuta minimální mzda 141 osobám z uměleckého odvětví. 
4. Měsíční mzda pro občany, kteří byli nezaměstnaní ve výši 50 procent jejich měsíční 

čisté mzdy za posledních 6 měsíců, a pro ty, kteří byli nezaměstnaní během krize, po 
dobu 24 měsíců. 

5. Všichni volení a jmenovaní úředníci na národní a místní úrovni obdrží minimální mzdu 
14 500 MKD. 

6. Prezidenti, členové správní a dozorčí rady výkonné a místní správy a předsedové rad 
nedostanou během krize žádnou kompenzaci. 

7. Poplatek 7 000 MKD pro osoby, které jsou součástí neformální ekonomiky. 
8. Zákon o výkonu rozhodnutí je pozastaven do června 2020. 
9. Odklad úhrady půjček bankám do šesti měsíců. 
10. Snížení splátek a přeprogramování půjček finančním společnostem. 
11. Odložené splátky nájemného pro osoby užívající sociální bydlení. Zatímco u 

společností bude přijato samostatné rozhodnutí o platbách nájemného. 



12. Dodatečné bezúročné půjčky dalších 8 milionů EUR pro mikropodniky, malé a střední 
podniky v závislosti na počtu zaměstnanců. 

13. Úvěry od rozvojových bank ve výši 50 milionů EUR. 
14. Konkurzní řízení je během krize a šest měsíců poté zakázáno. 
15. Povinné využití první části dovolené do 31. května. 
16. Vytvoření Fondu solidarity COVID-19. 
17. Snížení autorských práv státními institucemi. 


