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Rozšíření pandemie COVID-19 v Rakousku 

Podle národních zdravotních orgánů bylo v Rakousku registrováno 16,000 případů od 

vypuknutí COVID-19 (údaje z 27. května 27, 2020), 651 pacientů zemřelo a více než 15.300 

se již v Rakousku uzdravilo. Reprodukční faktor byl snížen na 0,1denního základu. S prvními 

známkami úspěšného zkrocení šíření této nemoci, začala rakouská vláda postupně od poloviny 

dubna uvolňovat přijatá opatření. 

 

Ekonomická situace – Rakousko padá do nejhorší recese od druhé světové války  

Dopady na ekonomiku a zaměstnanost jsou dramatické: HDP v prvním čtvrtletí roku 2020 

prudce poklesl. V letošním roce se reálný HDP sníží nejméně o 5,2 procenta a zaměstnanost o 

1,7 procenta a míra nezaměstnanosti vzroste na 8,7 procenta. Fiskální opatření na zmírnění 

negativních dopadů recese a ztráty daňových příjmů povedou v roce 2020 k rozpočtovému 

schodku ve výši 7,4 % a veřejnému dluhu ve výši 80,2 % nominálního HDP. Vzhledem k tomu, 

že pandemie zůstává pod kontrolou, od druhé poloviny letošního roku by se ekonomika měla 

postupně zotavovat, což by mělo příští rok vést k hospodářskému růstu 3,5 procenta a poklesu 

míry nezaměstnanosti na 7,9 procenta. Obzvláště byly zasaženy zejména ubytování a 

stravování, doprava, obchod, údržba a opravy motorových vozidel a další služby. V prvním 

čtvrtletí roku 2020 došlo také ke ztrátě přidané hodnoty v průmyslu, který již byl v průběhu 

roku 2019 uvrhnut do recese. Ve stavebnictví byla dosud dobrá hospodářská situace přerušena 

od poloviny března uzavíráním stavenišť. 

 

Průzkum Rakouského ekonomického výzkumného ústavu (WIFO) v dubnu položil speciální 

otázky týkající se pandemie COVID-19. Jak ukazují výsledky průzkumu, většina společností 

již reagovala na negativní dopady krize COVID-19 opatřeními. V letošním roce se očekává 

výrazný pokles ročních tržeb – v průměru o 20 %. Společnosti neočekávají, že budou schopny 

tyto ztráty kompenzovat v roce 2021. Více než polovina společností tvrdí, že budou schopny 

přežít šest měsíců nebo déle, pokud současná opatření k omezení pandemie COVID-19 

zůstanou v platnosti, ale kolem 35 % říká, že přežijí pouhé tři měsíce nebo méně. Většina 

společností považuje vládní podporu poskytovanou v rámci 38 miliardového balíčku za pomoc, 

ale stěžují si, že dosud na většinu použitých finančních prostředků nedosáhly. 
 

Pokles zaměstnanosti/nárůst nezaměstnanosti zpomaluje díky postupného uvolňování 

blokování  

Na trhu práce vyvolala pandemie COVID-19 a zablokování masivní nárůst nezaměstnanosti, 

od poloviny března na 600 000 nezaměstnaných. To se v dubnu zpomalilo uvolněním 

omezujících opatření (opětovné otevření obchodů, škol) na 520 000 + 50 000 v oblasti 

vzdělávání, ale počet nezaměstnaných registrovaných v AMS byl výrazně nad úrovní 

předchozího roku. V důsledku toho vzrostla míra nezaměstnanosti (podle definice na 

vnitrostátní úrovni) na neočekávaných 12,8 %. Podle předběžných odhadů se počet 

zaměstnaných osob ve srovnání s předchozím rokem snížil o 197 000 (-5,3 %). 
 

 

 



Koronová schémata zkrácené práce prodloužena  

Aby nedošlo k dalšímu propouštění a udržení pracovní síly, vláda neustále navyšovala 

prostředky vyčleněné na financování programů zkrácené práce z původně 400 milionů 

v březnu, na 12 miliard EUR. Na konci dubna pracuje více než 1,2 milionu v režimu zkrácené 

práce, což znamená, že v současné době je téměř 1,8 milionu lidí v Rakousku bez práce. 
 

Rozšíření a zlepšení koronových režimů zkrácené práce   

Po jednáních mezi sociálními partnery (Rakouská odborová federace, Hospodářská komora 

Rakouska, zastupující sdružení zaměstnavatelů) a zástupci vlády pro koronu, vstoupí v platnost 

programy zkrácené práce s účinností od 1. června, s několika vylepšeními, souvisejícími s: 

 Zjednodušeným výpočtem  

 Zákazem práce na vyžádání (individuální zaměstnavatel musí oznámit nejméně tři dny 

předem, že zavádí delší pracovní dobu)  

 Jednotlivci musí být uhrazena alespoň pracovní doba skutečně vykonaná ve vztahu k 

jednotlivým měsícům, namísto jednorázové náhrady mzdy na základě délky trvání zkrácené 

práce. 

 Učni v režimu zkrácené práce obdrží odpovídající odměnu kvalifikovaných pracovníků, 

po absolvování závěrečné zkoušky 

 Jednotliví pracovníci v režimu zkrácené práce mají právo na vydání kopie smlouvy 

sociálních partner o zkrácené práci nebo servisní upozornění o zkrácené práci  

Bezprecedentní nezaměstnanost mladých  

V současné době zažíváme v Rakousku bezprecedentní nezaměstnanost mladých lidí. V 

důsledku této pandemie je 83 784 lidí mladších 25 let bez práce. Nezaměstnanost mladých se 

ve velmi krátkém časovém období zdvojnásobila, na podzim 2020 bude chybět nejméně 18 207 

učňů. 
 

Aby se omezil alarmující nárůst nezaměstnanosti mládeže, zástupci mladých PRO-GE společně 

s národní rakouskou odborovou federací předložili rakouské vládě požadavky na: 

• Více učňovských oborů ve veřejných společnostech a institucích 

• 140 milionů EUR pro společnosti soukromého sektoru na školení učňů 

• Modernizace škol odborného vzdělávání 

• Reforma kritérií zadávání veřejných zakázek se zvláštním důrazem na počet učňů 

• Více finančních zdrojů pro umístění do mezipodnikových středisek odborného 

vzdělávání 

Jarní kolo kolektivního vyjednávání v elektroprůmyslu, elektronickém průmyslu, 

v chemickém a textilním průmyslu  

Zahájení tradičního jarního vyjednávacího kola v elektro-, chemickém a textilním sektoru 

muselo být kvůli sociálnímu distancování odloženo a bylo negativně ovlivněno ekonomickým 

dopadem korona krize. Míra inflace klesá a předpověď na rok 2020 je 0,9. 

19. května však mohli sociální partneři v odvětví elektro a elektroniky (PRO-GE a GPA-djp na 

straně odborů, se sdružením zaměstnavatelů v tomto odvětví) dosáhnout dohody pro více než 

50 000 pracovníků / zaměstnanců v tomto odvětví. Minimální a efektivně vyplacená mzda 

vzroste o 1,6 procenta. Kromě toho bude vyplacena jednorázová prémie Korona, bez daně, ve 

výši 150 EUR. 



 

Po třech vyjednáváních za 45 000 zaměstnanců v chemickém průmyslu v Rakousku jsou 

stanoviska sociálních partnerů v chemickém odvětví stále od sebe vzdálena. Zaměstnavatelé 

tvrdí, že jejich poslední nabídka zvýšení o 1,45 procent je více, než umožňuje současná 

ekonomická situace v tomto odvětví; vyjednávací tým na straně odborů trvá na spravedlivé 

kompenzaci za účelem zachování kupní síly v době krize a připomíná vynikající výkonnost 

tohoto odvětví v loňském roce. Připravují se akce (shromáždění zaměstnanců) v jednotlivých 

společnostech, na podporu požadavků, požadujících od zaměstnavatelů lepší nabídku zvýšení 

mezd. 

 

Martina Schneller- PRO-GE 
 


