
Odpověď IndustriAll Europe
na krizi životních nákladů

IndustriAll Europe a její členské 
organizace spojují síly, aby vyslaly 
společné požadavky v rámci celoevropské 
kampaně
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Inflace nadále roste (je 
hlavně poháněna cenami 
energií, nikoli mzdami)

Srpen 2022:
• Inflace v 

Eurozóně: 9.1% 
• Inflace EU: 9.8%

Míra inflace měřená HICP

Roční inflace v eurozóně, srpen 2022, %



Mzdová politika nestačí!
Potřebujeme rovněž proti-
krizová opatření (ne
úsporná opatření)!

Energie je klíčovou hybnou silou inflace, ale politické 
reakce jsou zásadní pro kontrolu nebo prudký nárůst 
inflace:
Francie:  “bouclier tarifaire”, zmrazila ceny plynu na 
sazbách z října 2021 (ale neudržitelně vysoké 
náklady pro stát 24 miliard eur), zbrzdila inflaci a 
ochránila domácnosti.
• Rumunsko: importovaná inflace (živená 

nadměrným dovozem) + opatření pouze pro 

nejzranitelnější

• EU: Rozhodnutí ECB zvýšit úrokové sazby zvoní 

na poplach v podobě úsporných opatření 

(nesníží inflaci vedenou cenami energií, ale 

způsobí recesi)

Míra inflace

Roční inflace v eurozóně, srpen 2022, %



Mzdy klesají
Kupní síla je narušena 
Chudoba pracujících je 
na vzestupu

• Více než polovina (53 %) domácností v EU se snaží vyjít s 
penězi (studie Eurofound) 

• Reálné mzdy klesají, ceny rostou
• Posouváme se od kampaně ke mzdám ke kampani o krizi 

životních nákladů a o zajištění zaměstnanosti
• Oživení závisí také na zajištění poptávky a zajištění 

důvěry růstem mezd (některé firmy zastavují výrobu 
kvůli nízké poptávce, nejen kvůli cenám energií)

Metrika životních nákladů Duben 2021 – duben 2022

Roční míry inflace v 
eurozóně

Míra inflace cen energií

Potíže vyjít s penězi

Eurozóna
Index spotřebitelských cen CPI

Růst mezd EU Index spotřebitelských cen EU (CPI)



Nebezpečí explodující chudoby: Rekordní pokles 
hodnoty zákonem stanovené minimální mzdy

• Největší pokles reálných minimálních 
mezd v tomto století: Nejhůře placení 
pracovníci v Evropě letos zaznamenali 
pokles hodnoty jejich mezd až o 19 %. 
(Protože inflace je mnohem vyšší než 
nárůst MW (minimální mzdy), což vede 
ke snížení mezd!)

• Teprve podruhé od roku 2000 klesl růst 
reálné minimální mzdy pod nulu a toto 
snížení je mnohem vyšší – na vrcholu 
úsporných opatření v roce 2012 byl růst 
reálných minimálních mezd -0,7 % 
(dnešní průměr je -5 %) .

• Reálné zákonné minimální mzdy klesly 
nejdramatičtěji od loňského léta v 
Lotyšsku (-19 %), Česku a Estonsku (-10 
%) a na Slovensku (-8 %).

Inflace a minimální mzda

Růst nominální statutární minimální mzdy %

Změna reálné statutární minimální mzdy %

Míra inflace %



Pracovníci potřebují 
zvýšení platů a velké 
podniky si to mohou 
dovolit!

• Rekordní zisky v některých odvětvích: energetika, ocelářství, 
farmacie, automobilový průmysl…

• Reálné mzdy se snižují, zatímco výplaty dividend rostou rychleji 
než inflace. Výplaty dividend byly ve druhém čtvrtletí letošního 
roku o 15,5 % vyšší než ve stejném čtvrtletí předpandemického 
roku 2019.

• Evropské a britské firmy byly klíčovými tahouny globálního růstu 
dividend ve druhém čtvrtletí. Evropské firmy zvýšily své výplaty 
akcionářům o 28,7 % v eurech ve srovnání s loňským rokem.

Upravený podíl mezd a kapitálový podíl EU 
% HDP ve výrobních nákladech

Podíl mezd Podíl zisku

2021 CELOROČNÍ DIVIDENDY
DLE REGIONU

2022 DIVIDENDY 2.Q
DLE REGIONU



Přerozdělení krize:
Exploze nerovností pokračuje! 
Potřeba spravedlivějšího zdanění a odvětvového kolektivního vyjednávání pro 
spravedlivější přerozdělování!

• Globální majetková nerovnost

během pandemie vzrostla.

• Počet super bohatých jedinců 
narostl o pětinu (v roce 2021 o 
21 % více lidí mělo majetek v 
hodnotě 100 milionů dolarů, 
podle Credit Suisse Global); více 
než 1000 lidí pouze v Německu.

• Nerovnost také v protikrizových 
opatřeních, která ohrožuje 
prohlubování ekonomických 
rozdílů v Evropě: Země s větším 
fiskálním manévrovacím 
prostorem budou moci nadále 
pumpovat peníze, zatímco země 
s fiskálními omezeními nebudou 
→ Potřebují reformu 
ekonomického řízení.

Extrémní majetková nerovnost: nárůst globálních miliardářů 1995 - 2021
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Majetek globálních 
miliardářů v roce 2021 
představoval 3,5 % 
globálního majetku 
domácností

Interpretace: Podíl bohatství zadržovaného předními 0,01 % na celém světě vzrostl ze 7 % v roce 1995 na 11 % v roce 2021. Horních 
0,01 % tvoří 520 000 dospělých v roce 2021. Vstupní práh této skupiny vzrostl z 693 000 EUR (PPP) v roce 1995 na dnešních 16 666
000 EUR. Miliardáři odpovídají jednotlivcům vlastnícím alespoň 1 b. USD v nominálním vyjádření. Čisté bohatství domácností se rovná 
součtu finančních aktiv (např. akcie nebo dluhopisy) a nefinančních aktiv (např. bydlení nebo pozemky), které vlastní jednotlivci, 
očištěné o jejich dluhy. Zdroje: wir2022.wid.world/methodology.Bauluz et aI. (2021) and updates.



Nebezpečí sociálních nepokojů a vzestupu krajně pravicových stran! Osoby s nízkými a 
středními příjmy jsou vyždímané. Nerovnost je cítit a je na ní reagováno během voleb 
(voliče přitahují snadné odpovědi krajní pravice). Nesmíme je pustit na pódium! Musíme 
„Mobilizovat. Společně. V akci. Za vyšší mzdy“!

Září 2022 průzkum YouGov :

• Většina v celé Evropě se

obávala sociálních

nepokojů způsobených

krizí životních nákladů

(57 % ve Spojeném

království, 75 % v

Polsku).

• Ve Francii a Polsku se s

rostoucími cenami

vyrovnává pouze 1 z 20.

• 1 z 5 ve Spojeném

království, Francii a

Polsku využívá úspory k

placení svých účtů a 1 z

10 vynechává jídlo.

Jak velký vliv má krajní pravice? 
Podíl křesel hlavních pravicových stran v 
národním parlamentu vybraných zemí EU

K 23. červnu 2022
• Ideologicky, tyto strany sdílejí postoj k nacionalismu, sociálnímu konzervatismu a 

anti-imigraci.
Zdroj: Jednotlivé parlamenty, statistický průzkum



ETUC: 6 bodový 
plán ukončení krize 
životních nákladů:

Zvýšení mezd, 
zdanění zisků a 
investování do 
budoucnosti!

Odborové hnutí 
v Evropě je s 

touto kampaní 
zcela 

ztotožněno. 
Společně jsme 

silnější! 1 Spravedlivé zvýšení mzdy, aby se vyrovnalo zvýšení životních nákladů a zajistilo se, že pracovníci obdrží 

spravedlivý podíl na zvýšení produktivity, a také opatření na podporu kolektivního vyjednávání jako nejlepšího 
způsobu, jak dosáhnout spravedlivé mzdy.

2 Platby zaměřené na lidi, kteří se snaží dovolit si účty za energie, dát jídlo na stůl a zaplatit nájem; právo na 

jídlo a teplý domov jsou lidská práva a je třeba je chránit.

3 Zastropovat náklady za účty za energii a vodotěsná daň z mimořádných zisků energetických společností, 

aby se zajistilo, že nebudou moci spekulovat na tuto krizi, spolu s dalšími opatřeními k zastavení 
ziskuchtivosti, jako jsou limity dividend a zabránění spekulacím s cenou jídla.

4 Národní a evropská protikrizová podpůrná opatření na ochranu příjmů a pracovních míst v průmyslu, 

službách a veřejném sektoru, včetně opatření typu SURE na ochranu pracovních míst, příjmů a k financování 
sociálních opatření za účelem vyrovnání se s touto krizí a procesy spravedlivé transformace.

5 Investice do řešení základních příčin krize, jako jsou nedostatečné investice do zelené energie a důsledky 

privatizace.

6 Místo u stolu pro odbory pro navrhování a implementaci protikrizových opatření prostřednictvím sociálního 

dialogu.



IndustriAll Europe a její členské 
organizace mobilizují: 
Společně. V akci. Za vyšší 
mzdy.
Klíčové odkazy naší kampaně (rozložené do 3 tematických týdnů):

• Pracovníci potřebují zvýšení platů a velké podniky si to mohou dovolit! 

• Inflace není řízena mzdou! 

• Pracovníci potřebují stabilní kupní sílu a protikrizová opatření, nikoli 
úsporná opatření!

Klíčové požadavky řešení krize životních nákladů (z již schválených stanovisek):

1. Zvýšení platů, které zaručí slušnou životní úroveň 

2. Spravedlivé daně pro firmy a bohaté 

3. Podpora pracovníkům postižených krizí životních nákladů

4. Finanční podpora pro společnosti, které se potýkají s energetickými 
náklady, se zárukami na záchranu pracovních míst a zvýšení mezd 

5. Sektorové vyjednávání, aby pracovníci mohli získat lepší plat



Tlak narůstá! 
Členské organizace 
IndustriAll Europe 
tlačí na odvážné 
zvyšování mezd

• V Rakousku, PRO-GE a GPA: požadují
10.6% (kovosektor). 17. září, 30,000 lidí 
v ulicích požadovalo vyšší mzdy a proti-
krizová opatření. 

• V Nizozemí, FNV: získal 11%.

• V Belgii, odbory mobilizovaly 2. září,
20,000 lidí požadovalo zásah v oblasti 
cen energií a vyšší mzdy. Celonárodní 
stávka je plánovaná na 9. listopadu 
(možná dříve). 



Z jihu na sever a z východu 
na západ, odbory mobilizují 
v celé Evropě! 

Jsme ‘Společně. V akci. Za 
vyšší mzdy’!

• ČR: 5. září Manifestační mítink „Proti 
chudobě“. Demonstrace plánovaná na 8. října
v Praze.

• Itálie: Demonstrace 7. září, další demonstrace 
8. října v Římě (účast industriAll Europe)

• Německo: IGM požaduje 8% nárůst
(industriAll Europe účast na zahájení kola KV 
v Severním-Porýní Vestfálsku/NRW)

• Francie: CGT a Nevládní organizace,
demonstrace 29. září + CGT stávka v 
energetice a plynárenství 13. září



Zašlete nám Vaše plány! 
Jak vás můžeme podpořit?
#TogetherInAction
#Together4HigherWages

IndustriAll Europe and its affiliates are 
joining forces to send out common 
demands in a European-wide joint 
campaign
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