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Odhad výšky miezd v odvetví
montážnych podnikov v strednej Amerike

Úvod
do akej miery minimálna mzda,
ktorú dostávajú zamestnanci
obsahuje informácie z rokov
pracujúci
v odvetví vývozu
2011 a 2012, ktoré súvisia s
odevov v každej z týchto štyroch
minimálnou mzdou pracovníkov
krajín, pokrýva ich základné
v
odevnom
a
textilnom
potreby a potreby ich rodín, a či
priemysle (odvetvie montážnych
sa minimálna mzda zvyšuje
podnikov) v štyroch krajinách,
priamo úmerne so zvyšovaním
ktoré v Strednej Amerike
životných
nákladov.
Cieľom
vyrábajú odevy – Salvádor,
prieskumného tímu bolo zverejniť
Guatemala,
Honduras
a
túto štúdiu a tým
Nikaragua. Tieto informácie
poskytnúť informácie a
kriticky porovnávajú úroveň
analýzy sociálnym subjektom
minimálnej mzdy
daného
a cien Základného
V Strednej Amerike sa používa
regiónu,
potravinového
názov Základný potravinový
o
ktoré
by sa
koša
kôš a Rozšírený základný kôš
alebo
Základný
vitálny
kôš.
mohli
a Rozšíreného
Na účely tejto štúdie budeme
opierať pri
základného
používať iba názov Základný
určovaní
kôš namiesto výrazu Základný
koša, ktoré
a dojednáva
výživový kôš.
stanovili
ní
úrovni
hospodárske
miezd tak,
sektory krajín
aby tieto mzdy čo najlepšie
Strednej Ameriky,
pokrývali základné potreby
ako
aj
hranicu
chudoby
pracovníkov a ich rodín;
v jednotlivých krajinách.
cieľom tímu bola aj podpora
Cieľom tejto štúdie je zistiť či
väčšej
spolupráce
na
alebo
regionálnej úrovni, ktorá by
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umožnila zamedziť negatívnu
hospodársku
súťaž
medzi
jednotlivými krajinami v súvislosti
so mzdami pracovníkov v odvetví
montážnych podnikov.
Štúdia je súčasťou širšieho
projektu určeného na podporu
vzájomnej výmeny informácií,
analýz a skúseností medzi
samotnými sociálnymi subjektmi
v krajinách Strednej Ameriky a
medzi Strednou Amerikou a
Áziou, o ich úsilí, na jednej strane,
garantovať, že mzdy v odvetví
vývozu odevov uspokoja ich
základné potreby, a na druhej
strane o úsilí vytvoriť regionálne
a medzinárodné
združenia
zamerané na boj proti negatívnej
hospodárskej
súťaži
medzi
krajinami, pokiaľ ide o mzdy a iné
ekonomické výhody.
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V tejto štúdii môžeme
konštatovať, že v predmetnej
oblasti Strednej Ameriky odevný a
textilný priemysel zohrávajú
hospodársku významnú úlohu,
pretože okrem toho, že vytvárajú
pracovné miesta, predstavujú
v tomto regióne aj významný
zdroj príjmov získaných z vývozu.
V tomto zmysle môžeme
podotknúť, že počas roku 2012
export Salvádora predstavoval
1
1, 106 miliardy USD (18 % ),
export Guatemaly
1, 1896 miliardy USD 2 (19 %),
export
Hondurasu
2, 8612 miliardy
USD
a
Nikaragua
vyviezla
1, 149 miliardy USD (18 %); čo
spolu predstavuje 6, 3058 USD
(100 %) na celom území. Ďalej
vytvára pracovné miesta a
príjmy aj v iných hospodárskych
odvetviach
na
základe
ekonomického prepojenia.
V súvislosti s vytváraním
zamestnanosti
odvetvie
textilných montážnych podnikov
v
roku
2012
vytvorilo
v stredoamerickom
regióne
404 000
pracovných
miest
rozdelených
na
jednotlivé
krajiny nasledujúcim spôsobom:
81-tisíc v Salvádore, 100-tisíc
v Guatemale, 120-tisíc v Hondurase
a 103-tisíc v Nikarague. Je potrebné
spomenúť, že z celkového počtu
zamestnancov pracujúcich v odvetví
montážnych podnikov sa odhaduje,
že o niečo viac ako polovicu
zamestnancov, a to 55 %, tvoria
ženy, ktoré okrem toho, že sú
zamestnané na trvalý pracovný
pomer, väčšinou zastávajú i úlohu
matky a hlavy rodiny.

V tejto súvislosti je dôležité
uviesť, že mzda, ktorú poberajú
tieto ženy, priamo ovplyvňuje
ich kvalitu života a kvalitu života
ich
rodín;
na
základe
spoločensko-ekonomických
podmienok krajín, ktoré sú
predmetom tejto štúdie, je
potrebné
poznamenať,
že
pracovníci, a najmä ženy , na to,
aby sa dokázali uživiť a mohli
zvýšiť svoj príjem,
zvyčajne
trávia v práci dlhé hodiny, čím
ohrozujú svoje zdravie, kvalitu
života, a predovšetkým svojho
produktívneho života, ktorá keď
klesne, ovplyvní ich rodinné
prostredie, obmedzí ich blaho aj
blaho ich detí.
Aj napriek hospodárskemu
významu,
ktorý
odvetvie
montážnych podnikov zohráva, sa
jeho význam neodráža aj v oblasti
ľudského rozvoja pracujúcej
triedy; to znamená, že pomery a
životné podmienky, ktoré vládnu
v tomto odvetví, by sme mohli
označiť
ako
diskriminačné
a porušujúce pracovné a ľudské
práva.
Toto môžeme jasne pozorovať
pri porovnaní úrovne miezd so
schopnosťou zadovážiť si tovary zo
Základného koša a Rozšíreného
základného koša (ktorý okrem
potravín zahŕňa aj ďalšie tovary a
základné služby). Aj napriek obsahu
právnych predpisov a ratifikáciám
medzinárodných dohôd zo strany
týchto štátov, ako je napríklad

Medzinárodná
dohoda
o
ekonomických,
spoločenských
a kultúrnych právach, ktorú tieto
štyri krajiny ratifikovali, možno
v súčasnosti platobné podmienky
a úroveň
spotreby
v stredoamerickom
regióne
považovať za veľmi slabé.
Štáty, ktoré sú súčasťou tejto
Dohody, uznávajú právo každej
osoby na požívanie práv
vyplývajúcich zo spravodlivých
a uspokojivých
pracovných
podmienok […] i) spravodlivá
a rovnaká mzda za prácu
rovnakej
hodnoty
bez
akýchkoľvek rozdielov ; je
predovšetkým potrebné zaistiť,
aby ženy nemali horšie pracovné
podmienky ako muži a poberali
rovnaký plat za rovnakú prácu;
ii) dôstojné životné podmienky
zamestnancov a ich rodín majú
byť v súlade s ustanoveniami
tejto Dohody.
Článok 7 Medzinárodnej dohody
o ekonomických, spoločenských
a kultúrnych právach

Je čoraz viac očividné , že
zamestnanci pracujúci v odvetví
montážnych podnikov nielenže
nemajú stabilitu pracovného
miesta, prístup k sociálnemu
poisteniu a zabezpečeniu, ale
nemajú
uspokojené
ani
základné výživové potreby. A to
nehovoriac o možnosti prístupu
k dôležitým sociálnym aktívam
pre seba a svoje rodiny, akými
sú vzdelanie, bývanie a zdravie, a
týmto spôsobom sa priblížiť k mzde
vhodnej na živobytie. To znamená,
že neexistuje jasný spôsob ani
cesta, ktoré by mohli ukázať ako
uniknúť z chudoby alebo
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extrémnej chudoby, v ktorej
momentálne žijú.
Na druhej strane, zákony
jednotlivých krajín, ktoré sú
predmetom
tejto
štúdie,
stanovujú, že práve štát má byť
zárukou
života,
slobody,
bezpečnosti a celkového rozvoja
človeka; na dosiahnutie týchto
cieľov je nevyhnutné podporovať
ekonomický rozvoj, ako aj
zvyšovať životnú úroveň všetkých
obyvateľov; popritom dbať na to,
aby pracovníci poberali taký
príjem, ktorý by im umožnil žiť
v uspokojivých
podmienkach
a mať dôstojný a kvalitný život.
Ale aj napriek tomu, že žijeme v
21. storočí,
dôkazy
svedčia
o opaku. Ak hovoríme o príjmoch
pracujúcej triedy z odvetvia
montážnych
podnikov,
je
preukázateľné, že výskyt chudoby
sa dá odvodiť od výšky
poberaného príjmu.
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To znamená, že aj napriek tomu, že
práca a mzda predstavujú základné
ľudské práva, tieto práva sú
naďalej dôvodmi na veľké a hlboké
rozdiely.
Takisto z výsledkov skúmania
hranice chudoby, v ktorej žijú
zamestnanci
montážnych
podnikov, vyplýva, že verejní
činitelia krajín Strednej Ameriky sa
domnievajú, že znižovanie chudoby
je priamo spojené s vytváraním
pridanej hodnoty (rast HDP), kde
ľudská bytosť je považovaná za
produktívny faktor, ktorý vytvára
ekonomické hodnoty; a preto je
dôležitá jeho produktivita. Ľudská
bytosť sa stáva tovarom, ktorý
predstavuje všetok kapitál potrebný
na výrobu, to znamená, že
predstavuje fyzický i ľudský kapitál.
Tento názor, ktorý je vyjadrený
v cieli „investovať do ľudského
kapitálu“,

je explicitne alebo implicitne
súčasťou stratégií krajín ako
Honduras, Nikaragua, Guatemala a
iných.⁶
Napokon cieľom tejto štúdie
a výskumného tímu je prispieť k
zamysleniu sa nad súčasnou
úrovňou
minimálnej
mzdy
a Základného koša, ktorý si dokážu
zabezpečiť pracovníci žijúci v
Strednej Amerike. Tento dokument
je určený na to, aby slúžil ako
nástroj na rozprúdenie diskusie
a debaty ohľadom tejto témy; ale
predovšetkým, abx slúžil na
zamyslenie pre tých, ktorí počas
vyjednávaní prijímajú rozhodnutia,
ktoré majú vplyv na životy tisícok
ľudí, ktorí tvoria súčasť jedného
z najdôležitejších výrobných odvetví
štátov
a ekonomiky
Strednej Ameriky.

Odhad
miezd v odvetví montážnych
podnikov v Strednej Amerike

Právne
opodstatnenie
mzdy a minimálnej
mzdy
V STREDNEJ AMERIKE
je regulačný rámec minimálnych
miezd obsahom Medzinárodnej
dohody č. 95 Medzinárodnej
pracovnej organizácie (OIT), ktorá
vo svojom prvom článku uvádza, že
„termínom mzda sa označuje
odmena alebo zisk, bez ohľadu na
jej označenie alebo spôsob výpočtu,
pod podmienkou, že je možné ju
vyjadriť v hotovosti, ktorá je
stanovená na základe dohody alebo
vnútroštátnych právnych predpisov
a ktorú má zamestnávateľ vyplatiť
svojim pracovníkom na základe
pracovnej zmluvy, či už písomnej
alebo ústnej, za prácu, ktorú
pracovník vykonal alebo má
vykonať alebo za služby, ktoré
poskytol alebo má poskytnúť“.
Okrem toho, všetky právne
predpisy
krajín,
ktoré
sú
predmetom tejto štúdie, majú
stanovenú vo svojej Ústave

a
pracovných
právnych
predpisoch „minimálnu mzdu“,
ktorá je zadefinovaná za účelom
pokrytia materiálnych, morálnych
a kultúrnych potrieb, aby tým
mohli byť uspokojené potreby
rodiny a aby si pracovníci mohli
plniť svoje povinnosti hlavy
rodiny.
Je dôležité spomenúť, že na
rozdiel od zvyšku krajín Strednej
Ameriky, judikatúra Hondurasu
stanovuje:
„[...]
že
mzdu
nepredstavuje iba fixná odmena,
ale všetko, čo pracovník dostane
v peňažných
alebo
vecných
dávkach a čo by zahrnovalo
odmeny za služby bez ohľadu na
ich
spôsob
alebo
prijaté
označenie, a sú nimi napríklad
prémie,
mzdové
príplatky,
obvyklé bonusy, hodnota práce
naviac alebo nadčasov, hodnota

práce v dňoch pracovného voľna, percentá
z predaja, provízie alebo podieľanie sa na
nákladoch)“.⁷
Ďalej je dôležité spomenúť, že
právne zásady jednotlivých krajín
zdôrazňujú rovnosť v odmenách medzi
mužmi a ženami za prácu odvedenú
v rovnakej hodnote, ako aj vykorenenie
diskriminácie
v
zamestnaní
a
v povolaniach.
Okrem
toho
uprednostňujú právo ženy pri získavaní
práce, pričom sa zohľadňuje jej postavenie
ako matky.
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Postup
určovania
minimálnej
mzdy
V SALVÁDORE, GUATEMALE,

Hondurase a Nikarague existuje
inštitút Národnej komisie pre
minimálnu mzdu (CNSM), ktorá je
trojčlenným orgánom spadajúcim
pod Ministerstvo práce a jej
členmi sú zástupcovia vlády,
pracovníci a zamestnávatelia.

Je zodpovedná za vypracovanie
a predkladanie návrhov týkajúcich
sa stanovenia minimálnej mzdy
Ministerstvu práce a Správe
sociálneho zabezpečenia , pričom
sa však vyžaduje predchádzajúca
porada s inými orgánmi, ako je
Rada pre hospodárske plánovanie
v Salvádore ⁹, v Hondurase je to
Centrálna banka a Národný
štatistický ústav (INE);

zatiaľ čo v Guatemale je to
Centrálna
banka,
Národný
štatistický
ústav
(INE)
a
Guatemalský inštitút sociálneho
zabezpečenia (IGSS). V prípade
Nikaraguy
pri trojstrannom
vyjednávaní jednotlivé strany
čerpajú ukazovatele z Centrálnej
banky a Ministerstva financií.

Tabuľka č. 1: Zákonný proces stanovenia minimálnej mzdy v krajinách Strednej Ameriky | rok 2012

Salvádor
6

Vnútorné nariadenie Výkonného orgánu vo svojom článku 40 odsek 11,
definuje kompetencie Ministerstva práce v súvislosti so mzdou takto: „Ministerstvu
práce a sociálnej starostlivosti prináleží, aby určovalo mzdovú politiku a realizovalo
štúdie a výskumy potrebné na stanovenie sadzieb minimálnych miezd.

Zákonník práce v treťom oddiele s názvom „Spôsob postupu stanovenia
minimálnej mzdy“ (článok 155) opisuje postup a lehoty na stanovenie
minimálnych miezd takto: CNSM pristúpi k stanoveniu sadzieb minimálnych
miezd v súlade so zásadami založenými na článku 145, po vypočutí názoru Rady
pre hospodárske plánovanie a hospodársku koordináciu.“ Ďalej sa v článku píše:
„Po definitívnom stanovení sadzieb Rada vypracuje príslušný návrh vyhlášky,
ktorý predloží na schválenie Výkonnému orgánu z Rezortu práce a sociálnej
starostlivosti.“
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Guatemala

Zákonník práce
Článok 104. Systém stanovenia minimálnych miezd sa uplatňuje v prípade všetkých
pracovníkov a pracovníčok, s výnimkou tých, ktorí pracujú v službách Štátu alebo
jeho inštitúcií a ktorých odmena je určená vo verejnom rozpočte.
Článok 105. V rámci Ministerstva práce a sociálnej starostlivosti sa zriadi Národná
komisia pre mzdy, ako odborný a poradný orgán paritných komisií, ktoré sú
poverené úlohou poradcu pre toto Ministerstvo v oblasti všeobecnej mzdovej
politiky.
Na každom oddelení alebo v každom hospodárskom obvode , ktoré určí Výkonný
orgán na základe dohody s Ministerstvom práce a sociálnej starostlivosti, je
potrebné zriadiť Paritnú komisiu pre minimálne mzdy, ktorá bude pozostávať
z dvoch zamestnávateľov a rovnakého počtu odborových pracovníkov a jedného
inšpektora práce, ktorý bude zároveň aj jej predsedom.
Článok 113. Výkonný orgán na základe informácií a stanovísk je povinný raz ročne
po dohode s Ministerstvom práce určiť minimálne mzdy, ktoré budú platné pre
každú činnosť, podnik alebo hospodársky obvod.

Honduras

Minimálna mzda sa stanovuje na základe ustanovení Zákona o minimálnej mzde
(vyhláška č. 103 z 3. júna 1971, Gaceta č. 20 390). Do roku 2011 sa táto mzda
stanovila pri 27 príležitostiach, z čoho v jedenástich prípadoch išlo o trojstrannú
dohodu medzi pracovníkmi, podnikateľmi a vládou, a v šestnástich prípadoch bola
stanovená prostredníctvom výkonnej moci. Pri stanovovaní minimálnej mzdy je
potrebné vziať do úvahy typ práce, osobitné charakteristiky jednotlivých regiónov
a pracovných pozícií, životné náklady, spôsobilosť pracovníkov a systémy
odmeňovania jednotlivých spoločností.
„Minimálne mzdy sa musia prehodnotiť aspoň raz za rok v decembri, aby začali platiť
od januára nasledujúceho roku s tým, že je potrebné zohľadniť zmeny priemernej
kumulovanej inflácie, ku ktorým došlo do novembra. Takisto na žiadosť odvetvia
práce alebo zamestnávateľov je možné mzdy prehodnotiť aj v mesiaci jún, aby začali
platiť v júli toho istého roka, a to jedine pod podmienkou, že miera akumulovanej
inflácie za prvý polrok daného roka prekročí 12 percent.
Ak k prehodnoteniu miezd dôjde v mesiaci jún, táto skutočnosť sa zohľadní aj
v decembrovom prehodnotení v súvislosti so stanovením minimálnej mzdy na
nasledujúci rok...“
Článok 15 spomínaného zákona hovorí o ustanovení Komisie pre minimálnu mzdu,
skladajúcej sa z troch členov, ktorí predstavujú záujmy zamestnávateľov, troch
členov predstavujúcich záujmy robotníkov a troch členov predstavujúcich verejné
záujmy a ich zástupcov. Predsedovi komisie sa doručí štúdia týkajúca sa pracovného
trhu, ktorá je nástrojom na prehodnotenie a stanovenie minimálnej mzdy a ktorá
obsahuje aj hospodárske ukazovatele trhu práce.
Počas tohto procesu predstavitelia Centrálnej banky Hondurasu (BCH), Inštitútu INE
a Ministerstva financií (SEFIN) poskytujú Komisii vyhlásenia s účelom informovať o
ukazovateľoch, potravinovej problematike, výsledkoch prieskumu domácností
Inštitútu INE atď.
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Členovia Komisie môžu predkladať písomné návrhy, ktoré obsahujú nimi získané
informácie. Po uzatvorení dohody členovia pristúpia k stanoveniu mzdy; v prípade, že
nedospejú k dohode, je zodpovednosťou vlády, aby ju stanovila.

Nikaragua

Zákon o minimálnej mzde, zákon č. 625, schválený 31. mája 2007 a uverejnený v
Gacete č. 120 26. júna 2007 stanovuje:
Článok 1. Tento zákon upravuje stanovenie minimálnej mzdy ako odplatu za
vykonané práce, pričom garantuje pracovníkovi a jeho rodine uspokojenie
základných a životných potrieb minimálne v tej miere, aby úroveň ich blahobytu
zodpovedala ľudskej dôstojnosti v súlade s článkom 82 (1) Ústavy Nikaragujskej
republiky.
Nikaragujskí pracovníci, ktorí majú nárok na minimálnu mzdu, budú môcť požívať aj
výhody vyplývajúce z trojstrannej dohody medzi pracovníkmi, súkromným podnikom
a Vládou, ktorá obsahuje aj ustanovenie o tom, že minimálna mzda sa každý rok zvýši
dvakrát o určité percentá.
Pri plnení zákonných ustanovení, ktoré obsahuje zákon č. 625 – „Zákon o minimálnej
mzde“ – Komisia pre minimálnu mzdu usporadúva pracovné stretnutia, na ktorých
prerokúva a diskutuje o potrebe úpravy minimálnej mzdy pracovníkov, ktorá je
potrebná v súvislosti so stratou kúpnej sily, ktorá ohrozuje krajinu. Výsledkom
týchto stretnutí býva dohoda, že úprava minimálnej mzdy je potrebná v každom
jednom hospodárskom odvetví.
Podľa zákona minimálna mzda predstavuje bežnú odmenu, ktorá má uspokojiť základné
materiálne potreby pracovníka, potreby súvisiace so sociálnym, morálnym a kultúrnym
zabezpečením a ktorá by pokryla náklady na základné životné potreby s prihliadnutím na
podmienky a potreby v jednotlivých regiónoch krajiny. Existuje významné prepojenie
medzi Základným košom a minimálnou mzdou, keďže tá je stanovená tak, aby dokázala
pokryť tovary a služby v ňom obsiahnuté, ako sú potraviny a základné služby (napríklad
prístup k elektrickej energii, pitnej vode atď.).
Článok č. 4. Minimálna mzda sa stanoví každých šesť mesiacov s prihliadnutím na
osobitosti danej práce a hospodárske odvetvie. Mzda sa môže určiť podľa časovej
jednotky, diela alebo úlohy a môže sa vypočítať na hodinu, deň, týždeň, štrnásť dní,
pätnásť dní alebo mesiac.
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V rámci trojstranných dohôd uzatvorených v roku 2007 bola schválená minimálna mzda
pre odvetvia bezcolných zón, s odlišnou úpravou pre iné hospodárske odvetvia krajiny,
a s tým že, sa bude stanovovať na ročnej báze.

Odhad
miezd v odvetví montážnych
podnikov v Strednej Amerike
Stanovenie minimálnej mzdy v
každej krajine je vo všeobecnosti
založené na jej ekonomických
ukazovateľoch,
ako aj na
potrebách
pracovníkov
v súvislosti so životnými nákladmi,
prístupom
k nevyhnutným
tovarom a službám, sociálnym
zabezpečením
a záujmami
zamestnávateľov vzhľadom na
produktivitu jednotlivých krajín.

Všetky
tieto
informácie
poskytujú
rôzne
vládne
inštitúcie jednotlivých krajín,
ako napríklad Inštitút INE,
Centrálna banka a Ministerstvo
financií.¹⁰ Na rozdiel od toho,
pri
stanovovaní minimálnej
mzdy v Nikarague sa detailne
berú
do
úvahy

nasledujúce faktory: základné potreby
pracovníkov a ich rodín; všeobecná úroveň
platov v krajine, životné náklady a ich zmeny;
dávky sociálneho zabezpečenia, životná
úroveň ostatných sociálnych skupín a
ekonomické faktory.¹¹

Tabuľka č. 2: Obdobie na stanovenie minimálnej mzdy | Zákonník práce

Krajina

Salvádor

Znenie zákona

Reálna situácia

Článok 159 Zákonníka práce: „Minimálne

Minimálne mzdy sa zvyšujú na

mzdy stanovené vyhláškou sa musia

základe vykonávacej vyhlášky po

prehodnotiť minimálne každé tri roky.“

posúdení prezidentom republiky,
ktorého silne ovplyvňuje
podnikateľské odvetvie.
Minimálna mzda bola zvýšená
v rokoch 2006, 2007, 2008,
2009 a 2011.

Guatemala

Článok 113 Zákonníka práce: „Výkonný

V Guatemale sa minimálna mzda

orgán na základe informácií a stanovísk je

stanovuje každoročne v súlade

povinný raz ročne po dohode

s ustanoveniami zákona.

s Ministerstvom práce určiť minimálne mzdy,
ktoré budú platné pre každú činnosť, podnik
alebo hospodársky obvod.“

Honduras

Článok 35 Zákona o minimálnej mzde,

Zamestnávatelia z odvetvia

uvádza, že: „Minimálne mzdy sa musia

montážnych podnikov, odbory a

prehodnotiť aspoň raz za rok v decembri, aby

vláda dosiahli „historickú

začali platiť od januára nasledujúceho roku

dohodu“, ktorá stanovuje ročné

[…]. Je potrebné zohľadniť zmeny priemernej

zvýšenie na roky 2012, 2013 a

kumulovanej inflácie, ku ktorým došlo do

2014.

novembra.
Minimálna mzda v montážnych
Takisto na žiadosť odvetvia práce alebo
zamestnávateľov je možné mzdy prehodnotiť
aj v mesiaci jún, aby začali platiť v júli toho
istého roka […],a to pod podmienkou, že miera
akumulovanej inflácie za prvý polrok daného
roka prekročí 12 percent.

podnikoch v roku 2012 bude
4 645,34, v roku 2013 4 982,13 a
v roku 2014 vzrastie na 5 380,70
lempír. Ročný nárast v percentách:
rok 2012: 6 %, rok 2013: 7,25 %
a rok 2014: 8 %.
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Krajina

Znenie zákona

Reálna situácia

Ak k prehodnoteniu miezd dôjde v mesiaci

S cieľom dodržiavať právne

jún, táto skutočnosť sa zohľadní aj

predpisy o minimálnej mzde sa

v decembrovom prehodnotení v súvislosti so

členovia Komisie pre minimálnu

stanovením minimálnej mzdy na nasledujúci

mzdu stretnú v decembri 2012 a

rok“.

2013, aby schválili úpravu
minimálnej mzdy na roky 2013
a 2014 a aby Ministerstvo práce
mohlo sformulovať vyhlášku
týkajúcu sa minimálnej mzdy za
tieto posledné 2 roky.

Nikaragua

12

Článok 4 Zákona o minimálnej mzde:

V Nikarague sa ako výsledok

Minimálna mzda sa stanoví každých šesť

rokovania medzi zamestnávateľmi,

mesiacov s prihliadnutím na osobitosti danej

pracovníkmi a vládou uzavrela

práce a hospodárske odvetvie. Mzda sa môže

Trojstranná dohoda, na základe

určiť podľa časovej jednotky, diela alebo

ktorej sa upravil proces určovania

úlohy a môže sa vypočítať na hodinu, deň,

minimálnej mzdy pre odvetvie

týždeň, štrnásť dní, pätnásť dní alebo mesiac.

vývozu v bezcolných zónach. Toto

V prípade nezvolania Národnej komisie pre
minimálnu mzdu administratívnu
zodpovednosť nesie minister práce. Prezident
republiky mu udelí finančnú pokutu, ktorá nie
je nižšia ako ekvivalent dvojmesačnej mzdy,
ale nie vyššia ako jeho šesťmesačná mzda,
a táto suma bude uložená vo
Všeobecnej štátnej pokladnici bez toho, aby
tým boli dotknuté iné opatrenia, ktoré môže
Prezident republiky urobiť.

je dôvod, pre ktorý sa neplní
ustanovenie zákona, ktoré
nariaďuje prehodnocovanie
minimálnej mzdy dvakrát za rok.
Prvé rokovanie tejto trojstrannej
dohody bolo podpísané v marci
2009 s dĺžkou trvania 2 roky (2009
– 2010). Druhé rokovanie
trojstrannej dohody sa podpísalo
v januári 2010 a stanovilo nárast o
8 % na rok 2011, o 9 % na rok 2012
a o 10 % na rok 2013. Aktuálna
trojstranná dohoda podpísaná v
decembri 2012 stanovuje fixný
nárast minimálnej mzdy o 8 % pre
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továrne v bezcolných zónach, ktoré
začne platiť od roku 2014 do 2017.

Odhad
miezd v odvetví montážnych
podnikov v Strednej Amerike

Rozdielne
mzdy
v odvetví
montážnych
podnikov
V SALVÁDORE V ROKU

2003 ešte pred lobovaním
v odvetviach podnikania vláda
zaviedla na základe vykonávacej
vyhlášky rozdelenie minimálnych
miezd do troch kategórií: obchod
a služby, priemysel a maquila.
V roku 2013 lobovanie veľkých
podnikateľských
odvetví
za
diferenciáciu minimálnych miezd,
nesúhlas vlastníkov montážnych
podnikov so zvýšením miezd
v tomto odvetví a ich vyhrážanie
sa nezamestnanosťou mali za
následok diferenciáciu miezd na
úkor pracovníkov montážnych
podnikov. Priepasť v platoch
medzi
zamestnancami
montážnych podnikov a inými
pracovníkmi
v priemysle
predstavuje
14,47
%.
Priemyselné odvetvia, na ktoré sa
nevzťahuje Zákon o bezcolných
zónach a Zákon o obchodovaní,

okrem toho, že platia vyššie
minimálne mzdy, platia aj dane
z príjmu (zisku), miestne dane a
daň z pridanej hodnoty, od
ktorých
sú
oslobodené
spoločnosti, ktoré platia najnižšiu
minimálnu mzdu v krajine, to
znamená odvetvie montážnych
podnikov.
V GUATEMALE DO ROKU

2009 sa minimálna mzda
v montážnych podnikoch držala
na rovnakej úrovni ako v odvetví
poľnohospodárstva. Avšak, od
roku 2010 na základe rokovaní
medzi
zamestnávateľmi
a
Výkonným orgánom sa prijalo
rozhodnutie o znížení minimálnej
mzdy v montážnych podnikoch,
čím sa zaznamenal rozdiel pri
porovnávaní poľnohospodárskeho
a nepoľnohospodárskeho
odvetvia. V súvislosti s týmito
platovými rozdielmi

zamestnávatelia
argumentujú
tým, že pracovníci dostávajú
dodatočné odmeny k minimálnej
mzde, ktorá je odvodená od
podielov v priemyselnej výrobe.
V ROKU 2008 BOLA

minimálna mzda zvýšená o 60 %14
v rôznych výrobných odvetviach
krajiny, s výnimkou montážnych
podnikov, v ktorom nedošlo
k žiadnym
úpravám
a vyjednávania
neboli
na
programe rokovaní, avšak došlo
k dohode, že sa tejto téme budú
venovať neskôr. K tomu nakoniec
nedošlo
z dôvodu

politickej krízy, ktorá bola
následkom štátneho prevratu,
a z dôvodu rozhodnutia sociálnych
organizácií, že nebudú rokovať s
vládou. Neskôr a na základe
politických udalostí v krajine
vláda, na čele ktorej stál Porfirio
Lobo Sosa, stanovila do októbra
2010 minimálnu mzdu. Počas
tohto a nasledujúceho obdobia
odvetvie montážnych podnikov
zaostávalo.
V roku 2011 nebolo možné
dospieť k dohode s podnikateľmi,
a nakoniec vláda v apríli toho
roka
nariadila percentuálne
zvýšenie 15 zo 6,5 % na 13 %;
základom tejto úpravy boli indexy
inflácie vyplývajúce z hlásení
Centrálnej banky. Avšak, toto
nariadenie bolo upravené a na
základe dohody sa určil nárast o
10 % pre odvetvie montážnych
podnikov , do ktorého patrili
podniky z Voľnej zóny (Zoli),
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Spracovateľskej
priemyselnej
zóny (ZIP) a Režim dočasného
importu (RIT), pričom stanovená
mzda bola vo výške 230,06 USD
pre podniky s viac ako 151
pracovníkmi a vo výške 172,20
USD,
čo
predstavovalo
regionalizovanú mzdu. Neskôr v
roku 2012 odbory, vláda a
zamestnávatelia z odvetvia
montážnych podnikov dospeli
k dohode týkajúcej sa stanovenia
novej
minimálnej
mzdy
s percentuálnym
nárastom
počas ďalších troch rokov, a to
nasledujúcim spôsobom: v roku
2012 nárast o 6 %, v roku 2013
nárast o 7,25 % a v roku 2014 o
8 %.
Dohoda
taktiež
stanovovala, že sa zorganizuje
trojstranná
medzinárodná
propagácia s cieľom pritiahnuť
do krajiny investície, zlepšiť
rozvoj textilného priemyslu v
montážnych
podnikoch
a zachovať existujúce pracovné
miesta.16
NIKARAGUA MÁ TAKTIEŽ

mechanizmus, ktorý sa používa
na stanovenie minimálnej mzdy
v odvetví montážnych podnikov,
ktorá sa však neprerokúva pri
besedách o
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minimálnej mzde na národnej
úrovni,
ale
určuje
sa
prostredníctvom
trojstrannej
dohody (vláda, podnikatelia a
pracovníci). V tomto zmysle je
dôležité zdôrazniť,
že boli
podpísané tri Trojstranné dohody
o bezcolných zónach.
Tento
model vznikol ako dôsledok
ekonomickej krízy, ktorá nastala
počas roka 2008 a v prvých
šiestich mesiacoch roka 2009
a ktorá zapríčinila zánik 26 000
pracovných miest a zatvorenie 20
montážnych podnikov. Iniciatíva,
ktorú podnikla vláda a ktorú
podporovali podniky a odbory
bola odpoveďou na hospodársku
krízu a mala za cieľ zachrániť
pracovné miesta v montážnych
podnikoch, ktoré predstavujú
hospodárske odvetvie s najväčším
rastom a dynamikou v krajine
Hlavným
dôvodom
Trojstranných dohôd o bezcolných
zónach bolo prvé rokovanie
zavŕšené podpisom v marci 2009
s platnosťou na dva roky (2009 –
2010), v ktorom sa určil nárast
minimálnej mzdy pre toto odvetvie
o 8 % na rok 2009 a o 12 % na

Tabuľka č. 3: Minimálna mesačná mzda v závislosti od výrobnej činnosti
V amerických dolároch | rok 2012

Zdroj: Vypracované na základe údajov Ministerstva práce a sociálnej starostlivosti a Gacety

rok 2010. Druhá Trojstranná
dohoda sa podpísala v januári
2010 a stanovila nárast o 8 % na
rok 2011, o 9 % na rok 2012 a o
10 % na rok 2013.
Súčasná
Trojstranná dohoda podpísaná
v decembri 2012 stanovuje na
obdobie 2014 – 2017
fixný
nárast minimálnej mzdy o 8 % pre
továrne v bezcolných zónach.
Na porovnanie minimálnych
mesačných miezd za rok 2012,
ako aj rozdielov zaznamenaných
medzi
rôznymi
výrobnými
odvetviami krajín uvádzame
tabuľku vypočítanú v amerických
dolároch.
V grafe č. 1 (strana 13) môžeme
sledovať sumy minimálnych
mesačných miezd jednotlivých
stredoamerických krajín; prípad
Hondurasu je špecifický, pretože
má stanovenú rôznu mzdu
v závislosti
od
geografickej
oblasti. To však nie je prípad
ostatných
krajín,
v ktorých
existuje špecifická minimálna
mzda pre odvetvie montážnych
podnikov. Je nepopierateľné, že
ekonomická situácia obyvateľov
krajín Strednej Ameriky sa

Odhad
miezd v odvetví montážnych
podnikov v Strednej Amerike

Graf č. 1: Minimálna mesačná mzda v odvetví montážnych podnikov v krajinách Strednej Ameriky
V amerických dolároch | rok 2012

Zdroj: Vypracované na základe údajov Ministerstva práce a sociálnej starostlivosti a Gacety

zhoršuje
ako
dôsledok
hospodárskych rozhodnutí a krokov
ktoré vlády prijali. Je potrebné
zdôrazniť, že existuje stále väčšia
nerovnosť
medzi
príjmami
a spotrebou obyvateľstva, a to
najmä v tomto prípade, pokiaľ ide o
pracovníkov z odvetvia montážnych
podnikov a ich rodiny. Pre vlády
týchto
štyroch
krajín
je
najdôležitejšie otváranie trhov,
investičná
politika,
tvorenie
pracovných miest atď. Avšak, je to
v rozpore s verejnými politikami,
ktoré na jednej strane plánujú
vykoreniť chudobu, a na druhej
strane ich rozhodnutia smerujú
k ekonomickému rastu na úkor
sociálnych a ekonomických výhod
pracujúcej triedy.
V tomto zmysle dôležitým
faktorom pri prijímaní rozhodnutí

o mzde, ktorá neuspokojuje
základné potreby pracovníkov a
ich rodín, je nedostatok politickej
vôle upriamiť pozornosť na
ekonomické ukazovatele, ktoré
vypracúvajú a predkladajú vládne
inštitúcie zodpovedné za túto
oblasť. Ďalším veľmi dôležitým
faktorom
je
význam
podnikateľského odvetvia, keďže
nakoniec sa rokovania opäť
priklonia k tomuto odvetviu,
pretože minimálna mzda má vplyv
na výdavky podnikov, ich
konkurencieschopnosť
a
predovšetkým ich podnecuje, aby
sa opäť vyhrážali znížením počtu
pracovných miest, čo je istá forma
šírenia
strachu,
že
dôjde
k zvýšeniu
nezamestnanosti
v krajinách
s
montážnymi
podnikmi.

Dynamika trhu, rokovania
medzi trojstrannými komisiami,
dohody
medzi
odborovými
pracovníkmi sú faktormi, ktoré
ovplyvnili nejednotnosť, ktorú
môžeme vidieť v minimálnych
mzdách týchto štyroch krajín,
dokonca aj v rámci jedného
územia tak, ako je to v prípade
Hondurasu. Tieto faktory sa
prejavujú
aj
v argumentoch
zamestnávateľov, ktorí tvrdia, že
pracovníci dostávajú dodatočné
odmeny k minimálnej mzde, ktoré
sú dôsledkom zvýšenia výroby
v tomto odvetví.
Týmto spôsobom sa v priebehu
rokov
postupne
zväčšovala
priepasť
medzi
minimálnou
mzdou v montážnych podnikoch
a v iných odvetviach, pričom tieto
isté argumenty mali vplyv aj
v iných výrobných sektoroch.
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Priemerné
mzdy v
jednotlivých
krajinách
PRIEMERNÁ MZDA V KRAJINE

sa určí tak, že sa zrátajú ročné
príjmy a výdavky a vydelia sa
dvanástimi mesiacmi; v tabuľke
č. 4 uvádzame príjmy podľa
krajín.
Graf č. 2 (na strane 15) ukazuje
správanie sa ročnej minimálnej
mzdy v jednotlivých skúmaných
krajinách. Je dôležité zdôrazniť, že
medzi nimi existujú

významné rozdiely, ktoré súvisia
s vyplácaním
bonusov
a
dodatočných odmien k mzde alebo
vyplývajú z počtu platov.
Stručne povedané: Napriek
tomu, že pracovníkom sú do
budúcnosti sľúbené osobné
príplatky,
na
základe
pozorovania
každodenného
života vidno, že minimálna
mzda v odvetví montážnych
podnikov nemá vplyv na
zníženie chudoby;

Tabuľka č. 4: Dodatočné odmeny k minimálnej mzde | Rok 2012
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to súvisí s vysokými životnými
nákladmi v krajinách, ktoré sú
predmetom tejto štúdie. Pokiaľ
ide o zrážky a najmä platenie
sociálneho
zabezpečenia,
aj
napriek tomu, že sa odpočítali zo
mzdy pracovníka, pri viacerých
príležitostiach sa preukázalo, že
zamestnávateľ ich nepriznal
a pracovník sa tak ocitá v
zraniteľnej situácii, pretože stráca
nárok na zdravotnú starostlivosť
a ďalšie benefity týkajúce sa
zdravia. Podobné prípady sa
opakovane vyskytujú nielen v
Guatemale, ale aj v Hondurase.

Rovnako je to aj s opatreniami
týkajúcimi
sa
sociálnych
kompenzácií, ktoré sa odrážajú
v sociálnych právach a ktoré
všeobecne využívajú striedajúci sa
vládni predstavitelia na kontrolu
určitých skupín obyvateľstva
alebo na získavanie stúpencov
počas volieb.
Ako jasný príklad vyššie
spomenutého
sa
uvádza
Honduras,
kde
Roberto
Michelleti,

Odhad
miezd v odvetví montážnych
podnikov v Strednej Amerike
Graf č. 2: Skutočný ročný čistý príjem
Pracovníci montážnych podnikov v štyroch krajinách Strednej Ameriky
Vypočítané v USD | Roky 2011 a 2012

Zdroj: Vypracované na základe údajov Ministerstva práce a sociálnej starostlivosti a Gacety

ktorý bol predsedom Kongresu
republiky počas vlády Josého
Manuela Zelaya Rosalesa (2006
– 2009), predstavil návrh,
ktorého cieľom bolo v ktorom
tvrdil, že založí pätnásty mesiac
vyplácania miezd odvoditeľný z
dane z príjmu. Toto vyvolalo
reakcie u členov prezidentského
kabinetu Zelayu, ktorí si kládli
otázku, či cieľom tohto návrhu
je, aby ľudia zaplatili mzdy
podnikateľom a ich vysokým
predstaviteľom z verejných
zdrojov tým, že sa odpočítajú z
dane z príjmu.17
Na rozdiel od politických strán
Koordinácia
na
ochranu
pracovných záväzkov (združenie
organizácií
občianskej
spoločnosti,
odborov
a
mimovládnych
organizácií)
založená za účelom ochrany
pracovných ľudských práv po

početných
konzultáciách
s pracujúcim obyvateľstvom podala
návrh zameraný na ochranu
zamestnaneckých dávok pre tých
ľudí, ktorí strácajú zamestnanie
kvôli zatváraniu podnikov.18 Tento
návrh bol predstavený práve počas
volebného obdobia a na základe
toho politické strany začali
predkladať ďalšie návrhy súvisiace
s touto problematikou, hoci ich
úmyslom bolo skôr získať hlasy
voličov než podporiť pracujúcu
triedu.
V tomto zmysle Národná
strana a Liberálna strana
predstavili dva návrhy. Liberáli
navrhli zrušiť 15-ročný strop
zamestnaneckých
dávok
a
vypočítať ich na základe počtu
rokov, ktoré pracovník odpracuje
v podniku.
Národovci
zase
požadovali vytvorenie penzijného
fondu podľa Zákona o ochrane

zamestnancov, ktorý by slúžil na
vyplácanie záchranných dávok
v prípade straty zamestnania počas
niekoľkých mesiacov alebo rokov.19
Môžeme to teda zhrnúť tak, že
mzda i dodatočné výhody, na ktoré
majú právo pracovníci montážnych
podnikov v Strednej Amerike,
zohrávajú dôležitú úlohu, pretože
prostredníctvom nich sa pracujúce
obyvateľstvo dokáže uživiť, aj keď je
potrebné zdôrazniť, že tieto
prostriedky nie sú dostatočné na
vytváranie bohatstva alebo zníženie
životných a ekonomických
nerovnosti obyvateľstva a určite
nie sú dostatočné na to, aby
niektoré odvetvia z nich mali zisk
prípadne iné s nimi manipulovali.
.
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Základný
kôš a jeho
vzťah
k minimálnej
mzde
v montážnych
podnikoch
VŠEOBECNÉ
RIADITEĽSTVO
pre štatistiku a sčítavanie
v Salvádore, Inštitút INE v
Guatemale a Všeobecné
riaditeľstvo pre mzdy,
ktoré
spadá
pod
Ministerstvo
práce
a sociálneho zabezpečenia
(STSS) v
16

Hondurase,
definujú
Základný kôš „ako súhrn
potravín
vyjadrený
v množstve,
ktoré
jednotlivec a jeho rodina
potrebujú, aby uspokojili
kalorické
potreby
pri
vykonávaní práce“.
Na rozdiel od iných krajín
guatemalský INE a Ústav pre
výživu v Strednej

Amerike a v Paname (INCAP)
priznávajú, že Základný kôš
vypočítaný pre túto krajinu
predstavuje
výživové
minimum, ale nie je to
dostatočná strava obsahujúca
všetky živiny a ďalšie potrebné
látky, a preto nepredstavuje
ideál, ktorý by zodpovedal
potrebám jednotlivca. Avšak,
berie sa do úvahy len ako
ekonomický ukazovateľ.
ZLOŽENIE
ZÁKLADNÉHO
KOŠA
Na základe výpočtov rôznych
inštitúcií

jednotlivých

krajín,

výpočty kalórií a produktov sa

v každej krajine odlišujú. V
tomto zmysle Základný kôš
pre Salvádor
(tabuľka č. 5, strana 17)
predstavuje
minimálnu
kalorickú
požiadavku
na
2 200 kalórií a 46 gramov
bielkovín
pre
priemernú
rodinu s počtom členov 3,73.
Avšak, Univerzálny prieskum
domácností (EHPM) vypočítal, že
priemerná salvádorská rodina
v roku 2011 mala 3,85 člena a v
roku
2012
3,78
člena.
V Guatemale inštitút INE stanovil,
že Základný kôš obsahuje 26
produktov, ktorý podľa jeho
odhadov
pokrýva
kalorické
potreby domácnosti zloženej z
5,38 členov (tabuľka č. 6, strana
17).
Na
základe
odhadov
honduraských inštitúcií Základný
kôš (tabuľka č. 7, strana 18)
pozostáva

Odhad
miezd v odvetví montážnych
podnikov v Strednej Amerike
z 30 produktov, ktoré
by
predstavovali 2 200 bielkovinových
kilokalórií na osobu, pričom sa
počítalo priemerne s 5-člennými
rodinami.
V prípade Nikaraguy Základný
kôš (tabuľka č. 8, strana 18)
pozostáva z 53 produktov, ktoré
zahrnujú potraviny, základné
služby, oblečenie pre mužov, ženy
a deti; to znamená, že v tejto
krajine nerozoznávajú viacero
druhov košov tak, ako je to v
iných krajinách tejto oblasti;
avšak, na účely tohto výpočtu sa
vypracoval jeden Základný kôš,
ktorý zahŕňa iba potraviny
vypočítané na 1 rodinu s 5,72
členmi.20

Tabuľka č. 5: Údaje o produktoch zo Základného koša. Skonzumované denné
množstvo na 1 rodinu | Salvádor | Rok 2012

Zdroj: Vypracované na základe údajov inštitútu Digestyc, Ministerstva práce
a sociálnej starostlivosti (MITRAB) a Centrálnej rezervnej banky

Tabuľka č. 6: Údaje o produktoch zo Základného koša. Skonzumované denné množstvo
na 1 rodinu | Guatemala | Rok 2012
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Zdroj: Vypracované v spolupráci medzi inštitútmi INE, INCAP a Ministerstvom pre plánovanie a programovanie (SEGEPLAN), na základe výsledkov
Národného prieskumu rodinných príjmov a výdavkov (ENIGFAM) 1979 - 1981

Odhad výšky miezd v odvetví
montážnych podnikov v strednej Amerike

Tabuľka č. 7: Údaje o produktoch zo Základného

Tabuľka č. 8: Údaje o produktoch zo Základného

koša. Skonzumované denné množstvo na 1 rodinu

koša. Skonzumované denné množstvo na 1 rodinu

Honduras | Rok 2012

Nikaragua | Rok 2012

Zdroj: Údaje Národného inštitútu informovania o rozvoji

18

Zdroj: Na základe údajov inštitútu INE
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GRAF Č. 3 ZNÁZORŇUJE

absolútne a porovnateľné hodnoty
krajín; ide o hodnoty Základného
koša a minimálnej mzdy. V grafe si
môžeme všimnúť, že v skúmaných
krajinách hodnota Základného koša
prevyšuje vo veľkej miere hodnotu
minimálnej mzdy.
Pri určovaní percentuálneho vzťahu
medzi týmito rozdielmi sa zistilo, že
v roku 2012 v Guatemale minimálna
mzda pokrýva iba 84 % nákladov na
Základný kôš, v Hondurase 67 % a v
Nikarague 49 %.
Predchádzajúce
údaje
dokazujú, že minimálna mzda
nedokáže pokryť náklady na
Základný kôš, ktorý sa podľa
odborných definícií skladá výlučne
z potravín, ktoré slúžia na

uspokojenie základných potrieb
rodiny. Pri takejto úrovni miezd je
schopnosť zadovážiť základné
životné potraviny a služby, ktoré by

zaistili primeranú životnú úroveň
pracovníkov a ich rodín, do veľkej
miery obmedzená.

Tabuľka č. 9:
Základný kôš a minimálna mzda v montážnych podnikoch vypočítaná na
mesiac v amerických dolároch

Zdroj: Na základe údajov Ministerstva práce a sociálnej starostlivosti,
Gacety a inštitútu INE

Graf č. 3: Porovnanie mesačného Základného koša a mesačnej mzdy v montážnych podnikoch
V amerických dolároch | Roky 2011 a 2012
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Zdroj: Na základe údajov Ministerstva práce a sociálnej starostlivosti, Gacety, inštitútu Dygestyc a inštitútu INE
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Rozšírený základný kôš
a jeho vzťah k minimálnej
mzde v montážnych
podnikoch
PRE KRAJINY, KTORÉ SU

20

predmetom
tejto
štúdie,
Rozšírený základný kôš (CBA)
predstavuje súhrn tovarov a
služieb,
ktoré
slúžia
na
uspokojenie základných potrieb
rodiny,
pričom
poskytujú
blahobyt všetkým jej členom, čo
im umožňuje mať zdravý fyzický,
i psychický život. CBA obsahuje
okrem potravinového minima aj
základné služby, ako:
voda, elektrická energia, oblečenie,
bývanie,
zdravie,
doprava,
dovolenky,
vzdelanie,
kultúra
21
a komunikačné služby.
Obsah a hodnota CBA sa
mení podľa krajiny, v prípade
Salvádoru
obsahuje
238 položiek rozdelených

na 196 druhov tovarov a
42 služieb na základe schém
o spotrebe domácností; dôležitý
údaj je, že náklady za CBA sa
od februára 2010 oficiálne znížili
zo 750,00 USD na 536,00 USD, čo
inštitút
Digestyc
vysvetlil
nasledujúcim spôsobom: „Ľudia
sa snažia konzumovať lacnejšie
produkty.“ Taktiež vysvetlil, že
„občania použijú viac ako 26 %
(svojich príjmov) na nákup
potravín, 13,5 % na zaplatenie
dopravy a 10,7 % na zaplatenie
vody, elektriny, plynu a nákladov
za bývanie“. Podľa Indexu
spotrebiteľských cien (IPC) sa do
CBA zapísalo 98 nových tovarov
a služieb, ako napríklad:

mikrovlnná
rúra,
ventilátor,
mobilný telefón, internet, káblová
televízia a počítač. Podľa
Ministerstva hospodárstva tento
kôš „uvádza ceny toho, čo
spotrebuje bežný Salvádorčan
alebo Salvádorčanka“.
Keďže od februára 2010
Ministerstvo
hospodárstva
prostredníctvom
Všeobecného
riaditeľstva
pre
štatistiku
a sčítavanie prestalo zverejňovať
náklady za Rozšírený základný
kôš, v
tomto dokumente
indexujeme
po jednotlivých
mesiacoch náklady za CBA
s kolísaním IPC.
V Guatemale
Rozšírený
základný kôš podľa údajov

Odhad
miezd v odvetví montážnych
podnikov v Strednej Amerike

Graf č. 4:
Porovnanie Rozšíreného základného koša a mesačnej minimálnej mzdy v montážnych podnikoch
V amerických dolároch | Roky 2011 a 2012

Tabuľka č. 10: Porovnanie Rozšíreného základného koša a mesačnej minimálnej mzdy v montážnych podnikoch
V amerických dolároch
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Zdroj: Na základe údajov inštitútu Digestycu, Ministerstva práce, inštitútu INE a Centrálnej banky
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Inštitútu INE tvoria tovary zo
Základného koša a dodatočné
percentá, ktoré musia pokryť
základné tovary a služby. Zatiaľ
čo v Hondurase ho tvorí viac
ako 282 položiek, medzi ktorými
sú potraviny, nápoje a tabak,
zdravie a produkty
osobnej
starostlivosti, nábytok a domáce
spotrebiče, oblečenie, obuv a
doplnky, doprava, vzdelanie,
zábava a ďalšie položky.22 V
prípade Nikaraguy existuje iba
koncept Základného koša, ktorý
zahrnuje potraviny, tovary, ktoré
pracovníci a ich rodiny potrebujú.
Pri porovnaní minimálnej
mzdy, ktorú poberajú pracovníci
montážnych
podnikov,
s
hodnotou

22

Rozšíreného základného koša
pozorujeme priepastný rozdiel. V
prípade
Salvádora
sa
s
minimálnou mzdou podarí pokryť
iba 32 % CBA; v Guatemale 40 %;
v Hondurase 34 % a v Nikarague
31 %.
Pri skúmaní minimálnej mzdy
oproti CBA môžeme konštatovať, že
pracovníci z odvetvia montážnych
podnikov a ich rodiny sa nachádzajú
vo veľmi zraniteľnej situácii, ktorá je
dôsledkom nízkej odmeny, ktorú za
svoju prácu dostávajú.
Nielen
právne
predpisy
dotknutých krajín, ale aj
dohody, ktoré tieto štáty
podpísali, obsahujú ustanovenia
o tom, že pracovníci za prácu,
ktorú odviedli pre tretie osoby,

majú dostať takú odmenu, ktorá im
umožní
pokryť
potreby
materiálneho,
morálneho
a
kultúrneho charakteru, aby si tak
mohli plniť svoju úlohu hlavy rodiny
a aby to bolo odrazom dodržiavania
ich ľudských práv, keďže ako uvádza
Všeobecná deklarácia: „Každý
človek má právo na primeranú
úroveň života, ktorá jemu a jeho
rodine zaistí zdravie a blaho, a
predovšetkým potraviny, oblečenie,
bývanie, zdravotnú starostlivosť a
potrebné sociálne služby.“23 Avšak,
na základe tejto štúdie môžeme
konštatovať, že vyššie uvedené nie
je možné uplatniť na pracovníkov
z odvetvia montážnych podnikov.

Odhad
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podnikov v Strednej Amerike
200 hodín nadčasov mesačne.
Chudobu v prípade Salvádora možno zhrnúť
takto:

Porovnanie
mzdy
s hranicou
chudoby
V SALVADORE VLÁDA

stanovila, že index extrémnej
chudoby
určujú
náklady
vynaložené
za
zadováženie
Základného koša a pracovníci,
ktorí zarábajú menej, ako je cena
Základného koša, žijú v extrémnej
chudobe. Na základe posledného
Univerzálneho
prieskumu
domácností uverejneného v
októbri 2012 s výsledkami z roku
2011, sa chudoba týka 40,6 %
domácností, z ktorých:
• 12,2 % žije v extrémnej
chudobe,
• 28,3 % žije
v relatívnej
chudobe
na
úrovni
národného priemeru.
Na základe minimálnej mzdy
v montážnych podnikoch vyplýva,
že väčšina ich pracovníkov žije
v podmienkach

chudoby
a
niektorí
v
podmienkach extrémnej chudoby.
Podľa
inštitútu
Digestyc
domácnosti, ktoré zarábajú viac
ako dva Rozšírené základné koše,
čiže 173,04 USD × 2, čo je spolu
346,08 USD k decembru 2012,
prekračujú hranicu chudoby. To
znamená, že domácnosť, v ktorej
iba
jeden
člen
pracuje
v montážnom podniku a zarába
minimálnu mzdu, neprekročí
hranicu chudoby. Avšak, ak
náklady za indexovaný Rozšírený
základný kôš, založené na
oficiálnych
číslach
inštitútu
Digestyc k septembru 2012,
predstavujú 579,71 USD mesačne,
táto suma trojnásobne prevyšuje
minimálnu mzdu v montážnom
podniku a je to suma, ktorú je
prakticky nemožné dosiahnuť
s aktuálnymi platmi. Zjednodušene
povedané, aby pracovník pokryl
náklady za CBA, musel by pracovať
viac ako

Extrémne
chudobné
domácnosti: Tí, ktorí zarábajú
menej ako 1 Základný kôš, teda
173.04 USD mesačne k decembru
2012.
Chudobné domácnosti alebo na
hranici chudoby: Tí, ktorí
zarábajú menej ako dva
Základné koše, teda 173.04 USD
x 2 = 346.08 USD mesačne k
decembru 2012.
Nie chudobné domácnosti: Tí,
ktorí zarábajú viac ako dva
Základné koše.

Správa o ľudskom rozvoji
(IDHES) Rozvojového programu
OSN (PNUD) z roku 2010, štúdia
týkajúca sa nedostatku stravy
realizovaná inštitútom Digestyc,
tvrdí,
že
„Salvádorčania
v priemere
skonzumujú
1 561 kalórií (kcal) denne, čo je
o takmer 200 kcal menej, než
odporúčajú parametre OSN pre
výživu a poľnohospodárstvo
(FAO, skratka v angličtine), ktoré
stanovujú
minimálnu“.24
konzumáciu
1,758 kcal
V správe IDHES 2010 sa uvádza, že
„Minimálny plat je základným
politickým
nástrojom
na
ochranu
najzraniteľnejších
pracovníkov na
trhu práce.
Napriek
tomu,
ich
kúpyschopnosť
momentálne
predstavuje cca 30 % úrovne zo
začiatku sedemdesiatych

23
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rokov. Na druhej strane,
vo Svetovej správe o mzdách
2012/2013 (OIT) sa tvrdí, že aj
napriek svojím obmedzeniam je
minimálna
mzda
naďalej
dôležitým
nástrojom
na
znižovanie chudoby.
POKIAĽ IDE O GUATEMALU,

24

pracovníci z odvetvia montážnych
podnikov sa budú nachádzať
v nevýhodnom
a nerovnom
postavení dovtedy, kým budú
existovať výrazné mzdové rozdiely
vo výrobných odvetviach krajiny.
Minimálna
mzda
v poľnohospodárskom
aj
nepoľnohospodárskom
odvetví
prevyšuje minimálnu mzdu, ktorú
poberajú zamestnanci montážnych
podnikov; okrem toho v krajine
prevláda vysoká miera chudoby a
extrémnej chudoby.
Vyššie uvedené sa len
potvrdzuje
pri
skúmaní
výpočtových metodík, ktoré
vypracoval inštitút INE a podľa
ktorých
hranicu
extrémnej
chudoby
(LPE)
predstavujú
náklady súvisiace so zadovážením
Základného koša, ktorý by
zodpovedal minimálnej ročnej
kalorickej požiadavke na 1 osobu;
avšak, inštitút INE uvádza, že
Základný
kôš
„predstavuje
výživové minimum, ale nie je to
dostatočná strava obsahujúca
všetky živiny. Preto základný kôš
nepredstavuje ideálny spôsob
stravovania a /.../ teda nesmie sa
používať ako východisko na
stanovenie výživových potrieb
jednotlivca alebo obyvateľstva.“

Inštitút INE ďalej uvádza, že
Základný kôš a jeho peňažná
hodnota sú vyjadrením spotreby
päťčlennej rodiny a nie iba jednej
osoby.
Podľa odhadov INE je extrémna
chudoba percentuálny vzťah medzi
osobami, ktoré majú výdavky25 na
hlavu Q. 4 380,00 (559,09 US $)
ročne; podľa úvah inštitútu INE,
ktorý uvádza, že Základný kôš sa
počíta na päťčlennú rodinu, ročný
úhrn výdavkov za spotrebu
predstavuje Q. 21 900,00, čo sa
rovná 2 795,45 USD26 oproti ročnej
mzde v odvetví montážnych
podnikov, čo je 2 919,96 USD.
Definícia chudoby sa týka ľudí,
ktorých výdavky na osobu medzi
hranicou extrémnej chudoby a
všeobecnej chudoby predstavujú
Q. 8 282,90 (1 057,28 USD, čo je
v prepočte na rodinu Q. 41 414,50
(=5 286,41 USD), v porovnaní
s minimálnou mzdou, ktorá je
2 919,96 USD ročne. Môžeme
teda konštatovať, že pracovníci
montážnych podnikov žijú v
podmienkach chudoby a niektorí
v extrémnej chudobe.
V PRÍPADE HONDURASU

sa pri stanovení stupňa chudoby
vychádza z Prieskumu domácností
inštitútu INE, ktorý rozdeľuje
chudobu nasledujúcim spôsobom:
Veľmi chudobné domácnosti
sú tie, ktorých príjem je nižší
ako náklady na Základný
potravinový kôš. Predstavujú
kritickú chudobu alebo
extrémnu chudobu.

Relatívne chudobným
domácnostiam ich
priemerný príjem umožňuje
uspokojiť potreby
obsiahnuté v Základnom
potravinovom koši, ale nie
zadovážiť si všetky položky
z Rozšíreného základného
koša.
Nie chudobné domácnosti
sú tie, ktoré svojím
priemerným príjmom
prekračujú hranicu chudoby.
Podľa inštitútu INE, ktorý
vychádza z Prieskumu domácností
z roku 2012, index chudoby
v Hondurase vzrástol na 71,1 %
obyvateľstva za rok 2012. To
znamená, že z počtu obyvateľov
8,2 milióna je viac ako 5,8 milióna
chudobných a 50,9 % žije
v extrémnej
chudobe,
čo
predstavuje
4,3
milióna
z celkového počtu obyvateľov.
Podľa
inštitútu
INE
z
celkového počtu domácností,
ktoré majú dostatočný príjem
na to,
aby si zabezpečili
primeranú
životnú
úroveň
a mohli uspokojiť svoje základné
potreby, je to iba 25,3 %
a považujú sa za sociálne
integrované.
Preto
tieto
domácnosti,
ktoré
sa
nepovažujú za chudobné na
základe žiadnych použitých
metód, možno označiť ako
domácnosti
žijúce
v najdôstojnejších
životných
podmienkach v krajine.27
Oficiálne čísla ďalej ukazujú, že
k máju 2012 71,1 % obyvateľov
Hondurasu
žilo
ešte
v
podmienkach chudoby a že
z celkového počtu zamestnaných
ľudí v krajine 65,6 % poberá
menej ako minimálnu mzdu a
v prípade
tých,
ktorí
sú
samostatne zárobkovo činní

Odhad
miezd v odvetví montážnych
podnikov v Strednej Amerike
(neformálne hospodárstvo), je to
82,3 %.28
V NIKARAGUE SA HRANICA

Všeobecnej chudoby definuje
ako úroveň ročnej spotreby
potravín na osobu, pričom sú
uspokojené minimálne denné
kalorické požiadavky (hranica
extrémnej chudoby), plus ďalšia
suma určená na

zadováženie
základných
nepotravinových
služieb
a tovarov, ako napríklad: bývanie,
doprava, vzdelanie, zdravie,
oblečenie a veci každodennej
potreby domácnosti.
Hodnota hranice všeobecnej
chudoby sa odhadla na úroveň
spotreby 105 265,16 C $ (čo sa
rovná 4 469,89 USD) na rodinu

ročne. Domácnosti s ročnou
spotrebou na hlavu, ktorá je
nižšia ako hodnota tejto hranice,
sa označujú za chudobné.
Hodnota extrémnej chudoby sa
odhadla na 52 211,59 C $, čo sa
rovná 2 217,05 USD na rodinu za
rok.29
V grafe č. 5 si môžeme
všimnúť značne širokú priepasť

Graf č. 5: Porovnanie mesačnej minimálnej mzdy v montážnych podnikoch a hranicou chudoby na rodinu na
mesiac | rok 2012 | v dolároch

Fuente: Na základe informácií Digestycu a INE a Národného úradu pre informácie týkajúce sa rozvoja
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montážnych podnikov v strednej Amerike
medzi minimálnou mzdou a
hranicou chudoby v každej
krajine. Na základe minimálnych
miezd, ktoré možno zarobiť
v montážnych podnikoch, sa
dospelo k záveru, že v štyroch
krajinách, ktoré sú predmetom
tejto analýzy, pracovníci v tomto
odvetví a ich rodiny žijú
v podmienkach
chudoby a
niektorí z nich v podmienkach
extrémnej chudoby.
Aj napriek
ustanoveniam
zákonov, určeniu minimálnej
mzdy a zohľadneniu rozdielov
medzi jednotlivými krajinami,
vznikajú veľké nerovnosti, ktoré
sú výsledkom veľmi nízkych
odmien, čo spôsobuje, že
nedochádza k zlepšeniu životnej
úrovne
obyvateľstva
a predovšetkým, že

26

hranica chudoby sa čoraz viac
rozširuje.
Záverom možno povedať, že aj
napriek tomu, že vlády vyvíjajú
stratégie ako znižovať chudobu a
extrémnu chudobu, v praxi
pozorujeme, že rozličné rokovania
medzi výrobnými odvetviami
a vládou nevedú k tomu, že by
obyvateľstvo dokázalo prekonať
priepasť medzi chudobou a
extrémnou chudobou, a to najmä
v prípade masy tých ľudí, ktorí
poberajú
minimálnu
mzdu,
prostredníctvom
ktorej
si
nedokážu
zabezpečiť
svoje
potreby a ktorá nezodpovedá práci,
ktorú vykonávajú v odvetví
montážnych podnikov.

Globálny
priemysel
JE ZNÁMYM FAKTOM, ŽE

mzdy v globálnom odevnom
priemysle nie sú dostatočné na
uspokojenie potrieb pracovníkov
a ich rodín, a že v mnohých
prípadoch sotva dokážu pokryť
náklady na potraviny a bývanie.
Nanešťastie, globálna štruktúra
a dynamika tohto odvetvia môžu
spôsobiť
zablokovanie
miezd
a deformáciu postupov krajín pri ich
stanovovaní,
čo
môže
byť
spôsobené
strachom
producentských krajín, že vyššie
náklady na prácu odradia zákazky
a zahraničné investície. Výsledkom
je konkurenčná súťaž založená na
platoch a pracovných podmienkach,
a to
je
potrebné
riešiť

na úrovni krajín, v regionálnom
a medzinárodnom meradle.
Reálne mzdy na globálnej
úrovni klesajú

Nedávna štúdia30 realizovaná
Konzorciom práv zamestnancov
(WRC)
o reálnych
platoch
v 15 krajinách
sveta,
ktoré
vyrábajú oblečenie, zistila, že
medzi rokmi 2001 a 2011 sa mzdy
pracovníkov v reálnych číslach v
skutočnosti znížili. Štúdia uviedla,
že „prevládajúce mzdy v tomto
odvetví za bežný pracovný deň 31
pred odpočítaním daní a bez
odmien za nadčasy predstavujú
v priemere sotva o niečo viac než
jednu tretinu (36,8 %) príjmu,
ktorý je potrebný na prežitie“.32
V niektorých krajinách, ako je
Vietnam a Bangladéš

Odhad
miezd v odvetví montážnych
podnikov v Strednej Amerike
(dvaja najväčší a najrýchlejšie
rastúci dodávatelia oblečenia na
svete), mzdy predstavovali iba
22% a 14 % toho, čo by sa dalo
označiť ako dôstojná mzda.
Štúdia WRC ukázala, že
reálna hodnota miezd v
Bangladéši, Mexiku, Hondurase,
Kambodži a Salvádore sa znížila
v priemere o 14,6 % za obdobie
10 rokov, čím sa ešte viac
rozšírila priepasť medzi tým, čo
pracovníci
v skutočnosti
dostávajú a tým, čo potrebujú
zarobiť, aby pokryli svoje
základné potreby.
Boje robotníkov v Ázii

Aj napriek existujúcemu tlaku
na stále väčšie znižovanie
pracovných nákladov, pracovníci
v mnohých ázijských krajinách
bojujú za zvýšenie minimálnych
miezd a za presadenie toho, aby
sa problematika dôstojného
platu zahrnula do národných a
regionálnych
programov.
V poslednom roku (2012) sa
zvýšili minimálne mzdy v
Kambodži, Malajzii, Vietname,
Thajsku, Indonézii a Číne; do
veľkej miery to bol výsledok
masových protestov a takmer
vždy
spontánnych
aktivít
pracovníkov spomínaných krajín
V
Číne
boli
zvýšenia
minimálnej
mzdy
takisto
výsledkom zmien v stratégii
hospodárskeho vývoja vlády,
ktorá kládla väčší dôraz na výrobu

tovaru
s väčšou
pridanou
hodnotou určeného na vývoz a
pre rastúcu strednú vrstvu krajiny.
Lenže platy v odevnom priemysle
vo všetkých ázijských krajinách sú
výrazne pod hranicou odhadov
toho, čo by malo zodpovedať
dôstojnej mzde a v mnohých
prípadoch zvýšenie platu dokonca
ani nepokryje zvýšenie nákladov
za základné tovary, akými sú
potraviny a elektrická energia.
Spravodlivý plat v Ázii

Združenie ázijských odborov a
mimovládnych
pracovných
organizácií podporuje spoločné
úsilie o zvýšenie miezd v ázijskom
odevnom priemysle s cieľom
znížiť možnosť, aby sa podniky
alebo výroba presúvali medzi
jednotlivými krajinami, keď jedna
z nich zvýši mzdy. Ázijské
združenie za spravodlivú mzdu
(AFW - skratka v angličtine) vedie
kampaň za spravodlivý plat na
regionálnej úrovni, ktorý by sa
mohol
štandardizovať
a
porovnávať medzi krajinami na
základe výpočtu príjmu, ktorý
Združenie navrhlo.
Táto navrhovaná mzda pre
jednotlivé krajiny by podľa
Združenia umožnila, aby príjem
jednej osoby postačil na uživenie
štvorčlennej rodiny (dvaja dospelí
a dve deti) pri odpracovaní bežného
týždňa (nie viac ako 48 hodín) bez
nadčasov alebo iných dávok či
odmien. Spravodlivý plat je
vyjadrený

v jedinej konvertibilnej sume,
ktorú
je
potom
možné
prepočítať na sumu v národnej
mene, pričom sa používa index
Svetovej banky „Parita kúpnej sily“
(PPA), ktorý by takto umožnil
pracovníkom zadovážiť si rovnakú
úroveň tovarov a služieb v každej
krajine.
Návrhy Ázijského združenia za
spravodlivú mzdu sú určené
obchodom, značkám a globálnym
továrňam , ako aj veľkým národným
výrobným podnikom. Združenie
vyzýva veľké obchody a značky, aby
sa
odvolali
na
koncept
spravodlivého platu počas rokovaní
o cenách s ázijskými dodávateľmi.
Taktiež tlačí na veľké výrobné
podniky v tomto regióne, aby
existovala záruka, že akékoľvek
zvýšenie ceny odevov, ktoré by
dostali od zmluvných značiek a
obchodov, sa premietne do vyšších
platov pracovníkov.
Výška
konvertibilnej
spravodlivej
mzdy,
ktorú
Združenie prijalo, sa nemala
zavádzať aj do iných regiónov,
keďže táto hodnota bola
vypočítaná a dohodnutá medzi
zúčastnenými ázijskými odbormi
ako spoločný a dosiahnuteľný
cieľ spravodlivej mzdy pre
všetky krajiny tohto regiónu.
A preto sa tieto výpočty a sumy
nedajú priamo preniesť do iných
podmienok, ako napríklad do
regiónu
Strednej
Ameriky.
Napriek tomu, základná
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myšlienka spravodlivej regionálnej
mzdy a skúsenosti odborov a
mimovládnych organizácií, ktoré
spolupracovali na regionálnej
úrovni
s cieľom
skoncovať
s konkurenčnými cenami a mzdami
medzi krajinami, by mohli byť
zdrojom skúseností a poznatkov
slúžiacich ako inšpirácia pre Strednú
Ameriku.
Zhrnutie: Táto štúdia jasne
ukazuje, že existujú významné
rozdiely v spôsobe, akým vlády
Strednej Ameriky vypočítavajú
základné potreby (základné koše)
a úroveň minimálnych miezd,
vrátane variability priemernej
veľkosti rodín a spotreby kalórií.
Rozdiel medzi vyššie uvedeným a
skúsenosťou so Spravodlivou
ázijskou mzdou je, že existujú
spôsoby, ako rozvíjať spoločné
regionálne požiadavky, ktoré by
umožnili formulovať odlišné
národné ciele, založené na
menových rozdieloch a kúpnej
sile. Táto štúdia takisto ukazuje,
že je možné zatlačiť na
medzinárodné značky, aby pri
rokovaní o cenách, ktoré zaplatia
manufaktúram, sa zamysleli aj
nad dôstojnosťou platov namiesto
toho, aby umožnili krajinám
navzájom súťažiť, ak zadajú
zákazky tým krajinám,
ktoré ponúkajú nižšie mzdy
v danom regióne.
Norma dôstojnej mzdy:
príklady FLA a WRC

Viacero organizácií, programov
a medzinárodných viacstranných
iniciatív prijalo rôzne

prístupy na vyhodnotenie toho, či
sú mzdy primerané v globálnom
dodávateľskom reťazci. Podrobný
opis týchto prístupov by bol nad
rámec tejto štúdie. Stojí však za
zmienku uviesť dve normy
dôstojnej mzdy, ktoré sú pre
tento región relevantné a ktoré
môžu slúžiť ako vzor pri porovnaní
súčasných úrovní platov.
V januári 2012 Združenie za
spravodlivú prácu (FLA - skratka
v angličtine)33 aktualizovalo svoj
Kódex správania a zúčastnené
spoločnosti sa dohodli, že ho
budú rešpektovať. Je dôležité
spomenúť, že Kódex obsahoval
normu týkajúcu sa dôstojnej
mzdy. V Kódexe sa hovorí, „že
odmena vyplácaná pracovníkom
musí byť dostatočná na pokrytie
základných potrieb a potrieb
podľa vlastného uváženia“.
Podrobné referenčné príručky
združenia FLA jasne uvádzajú, že
„základné potreby“ sa počítajú
na rodinu, ktorú tvorí pracovník
alebo pracovníčka a dve závislé
osoby.

Nanešťastie, Kódex FLA taktiež
jasne hovorí, že v prípadoch, kedy
odmena nepostačuje na splnenie
tejto normy, podniky majú iba
povinnosť spolupracovať s FLA pri
„uskutočňovaní vhodných opatrení,
ktorých cieľom je postupne
dosiahnuť úroveň kompenzácie,
ktorá by túto normu spĺňala“. Preto,
hoci norma FLA môže byť ďalším
parametrom
na
porovnanie
súčasných
miezd,
neponúka
bezprostredný praktický návod, ako
by si pracovníci mohli zlepšiť príjmy.
Spomenutá štúdia Konzorcia
pre práva zamestnancov (WRC)
poskytuje predbežný výpočet
toho, ako by mala vyzerať
dôstojná mzda pre rôzne krajiny,
pričom
vychádza
z príkladu
Dominikánskej republiky a analýzy
Základného koša, ktorá sa
uskutočnila v roku 2008. Vo
výpočtoch WRC sa predpokladalo,
že mzda by mala byť dostatočná
na pokrytie potrieb pracovníka
alebo pracovníčky a dvoch
maloletých
detí

Tabuľka č. 11: Odhad dôstojnej mzdy v jednotlivých krajinách WRC

Odhad
miezd v odvetví montážnych
podnikov v Strednej Amerike
v školskom veku. Tento odhad
dôstojného
platu
pre
Dominikánsku
republiku
sa
aktualizoval údajmi z roku 2011,
pričom sa použili údaje Svetovej
banky o inflácii spotrebiteľských
cien a napasovali sa na ostatné
krajiny na základe indexu PPA
Svetovej banky.
Odhady dôstojného platu pre
tieto štyri krajiny, ktoré sú
predmetom štúdie, uvádzame v
tabuľke č. 11 (strana 28).
WCR uvádza, že tieto čísla
majú slúžiť iba ako referencia a
nie ako dôveryhodný odhad
dôstojného platu

keďže miestne vzorce spotreby sa
líšia medzi jednotlivými krajinami.
A ako bolo spomenuté vyššie, tento
výpočet sa týka 1 pracovníka alebo
1 pracovníčky a dvoch závislých
osôb, takže veličiny nie sú
porovnateľné s inými meraniami,
ako napríklad meranie CBA, ktoré
vypočítava vláda každej krajiny a je
založené na priemernej veľkosti
rodiny, ktorá je v každej krajine iná.

Záver
KRAJINY, KTORÉ

sú predmetom tejto štúdie, majú
základné koncepcie v podobe
Zákonníkov práce a príslušnej
Ústavy a v podobe medzinárodných
nástrojov Medzinárodnej pracovnej
organizácie a Spojených národov, a
najmä v podobe ratifikácie Dohody
o ekonomických, spoločenských a
kultúrnych právach, ktoré stanovujú
právo pracovníkov na minimálnu
mzdu postačujúcu na život
v dôstojných podmienkach. Lenže
existujú
skutočné
obavy
vyplývajúce z tejto analýzy, že
v spomenutých
krajinách
sa
predpisy neuplatňujú v plnom
rozsahu.
Aj keď je pravda, že všetky
krajiny
Strednej
Ameriky
uznávajú právo pracovníkov na
poberanie minimálnej mzdy,
ktorá by pokryla

materiálne, morálne a kultúrne
potreby rodiny, to znamená
potraviny, zdravie, oblečenie,
bývanie, vzdelanie a oddych pre
všetkých 400 000 pracovníčok
a pracovníkov
montážnych
podnikov v regióne. Skutočnou
výzvou pre štáty Strednej Ameriky
je dbať o to, aby minimálna mzda
naozaj zodpovedala požiadavkám
pracovníkov a pracovníčok, ktorí
umožňujú vytváranie bohatstva.
Vo vnútroštátnych právnych
predpisoch
krajín
existujú
regulačné mechanizmy, ktoré
určujú ako a kedy je potrebné
prehodnotiť a stanoviť úroveň
minimálnej mzdy, a sledovať
najmä
vývoj
ekonomických
ukazovateľov, a tým prispievať
k udržaniu dostatočných príjmov
na dôstojný život pracovníkov.
Napriek tomu sa to v praxi

29

Odhad výšky miezd v odvetví
montážnych podnikov v strednej Amerike

30

nedodržuje, keďže vykonávacie
vyhlášky alebo rokovania sú skôr
vecou
politických
dohôd
a stanové
mzdy
nepokryjú
potreby pracovníkov, aby mohli
viesť dôstojný život.
Od posledného desaťročia vidno
v tomto
regióne
tendenciu
odlišovať minimálne mzdy v odvetví
montážnych podnikov od ostatných
národných minimálnych miezd
(obchod, služby, priemysel a
poľnohospodárstvo);
je
to
znepokojujúce vzhľadom na to, že
pozorujeme,
ako
mzdy
v montážnych
podnikoch
sú
v porovnaní s ostatnými mzdami
stále nižšie.
Čo sa potvrdzuje v tejto štúdii
je, že za účelom ochrany
priemyselného
odvetvia
a prilákania ďalších zahraničných
investorov, mzdy pre odvetvie
montážnych podnikov určuje
vláda tak, aby vychádzali v ústrety
podnikateľskému sektoru, no
poškodzuje
tým
jeho
pracovníkov. V tomto zmysle by
mali odevné značky, ktoré majú
podniky
v tomto
regióne,
zohľadňovať
etické
pravidlá
a prevziať
spoločenskú
zodpovednosť, keď stanovujú
výrobné ceny, ktoré zaplatia
miestnym továrňam. Značky by
mali takisto využiť svoj vplyv

na zvýšenie „skromných miezd“
pracovníkov a spomenúť si, že
jedným zo stimulov je, že ich
výrobky sa vyvážajú ako „Duty
Free“ (oslobodené od daní).
Štúdia zistila, že v každej
krajine s výnimkou Nikaraguy
oficiálne inštitúcie pravidelne
vypracúvajú a merajú náklady na
Základný kôš, ktorý pozostáva
z určitého počtu potravinových
položiek,
ktoré
pokrývajú
kalorické potreby (2 200 kalórií)
jednej priemernej rodiny. Takisto
sa preukázalo, že minimálna mzda
v odvetví montážnych podnikov
nepostačuje na pokrytie nákladov
na Základný kôš, ako tvrdia
oficiálne
čísla
(s výnimkou
Salvádora, kde podľa údajov
inštitútu Digestyc minimálna
mzda pokrýva náklady na
Základný kôš).
Minimálne mzdy v odvetví
montážnych podnikov ani v jednej
zo skúmaných krajín nepokrývajú
náklady
na
zaobstaranie
Rozšíreného základného koša, čo
je naozaj znepokojujúce. Pri
analýze Guatemaly môžeme
pozorovať, že minimálna mzda

pracovníka pokrýva iba 49 % CBA,
to znamená, že ani polovicu.
Najhoršie je na tom Nikaragua
s 31 %, to znamená, že pri takejto
úrovni miezd si pracovník dokáže
zadovážiť iba cca ¼ CBA.
Dôležitým
a neprehliadnuteľným aspektom
tejto štúdie je, že všetci pracovníci
odvetvia montážnych podnikov
žijú v analyzovaných krajinách
pod hranicou chudoby. Každý deň
sa prejavuje, že minimálna mzda
nepostačuje na vykorenenie
chudoby rodín v Strednej
Amerike, pretože napriek dlhým
hodinám
stráveným
v práci,
vyplateniu
hodín
nadčas
a príplatkom za produktivitu sa
rodinám pracujúcim v tomto
odvetví nedarí zlepšiť svoje
životné podmienky. V tomto
zmysle je skutočnou výzvou uviesť
do praxe právo na pracovný deň
v trvaní ôsmich hodín a pri
takomto pracovnom čase môcť
zarobiť plat, ktorý postačuje na
dôstojný život.
Napokon ako ukazuje táto
štúdia, vlády jednotlivých krajín
majú
na
svojich
pleciach
zodpovednosť za stanovenie takých
minimálnych miezd, ktoré by
umožnili pracovníkom pokryť

Odhad
miezd v odvetví montážnych
podnikov v Strednej Amerike
Ich základné potreby a potreby ich
rodín. Lenže tieto vlády sú tiež pod
obrovským tlakom, ak chcú udržať
mzdy a ostatné výrobné náklady tak
nízko,
aby
ich
nákupcovia
a medzinárodní
investori
nepovažovali
za
„nekonkurencieschopných“.
V globalizovanom priemysle ako je
odevný priemysel, musí byť úsilie
vlády
o
zlepšenie
príjmov
pracovníkov
podporené
regionálnym a medzinárodným
úsilím o zníženie cenovej a mzdovej
konkurencie. Takisto by mali
zabezpečiť, aby sa investície
nepresúvali

do iných krajín alebo regiónov.
Chýba širšie spektrum prístupov,
ktoré by podporili proces zvýšenia
príjmov pracovníkov, ako aj tlak na
nákupcov,
spoluprácu
medzi
odbormi
a
mimovládnymi
organizáciami, ktoré presadzujú
dodržiavanie pracovného práva na
regionálnej úrovni, trojstranné
rokovania na národnej úrovni a
kolektívne
vyjednávania
na
podnikovej
úrovni,
ako
aj
viacstranné iniciatívy zamerané na
dosiahnutie dôstojnej mzdy.

Poznámky
1

Percentá týkajúce sa celkového
vývozu v krajinách, ktoré sú
predmetom tejto štúdie.

2

Guatemalská banka, Hospodárske
štatistiky 2012.

3

Centrálna banka, FOB, ktorá
zahŕňa priadzu, nite, tkaniny
z textilných vlákien, textilné
výrobky, pletené či háčkované
tkaniny a oblečenie. Nepatrí sem
jedine kožušinový tovar.

4

Centrálna Banka Nikaraguy
(BCN).

5

Komora textilného priemyslu,
odevov a salvádorského bezcolného
pásma (Camtex), Združenie
odevného a textilného priemyslu
(Vestex), Honduraská banka a
Nikaragujská asociácia textilného a
odevného priemyslu (Anitec).

6

Guatemala: za štát, ktorý dbá
o ľudský rozvoj: národná správa
týkajúca sa ľudského rozvoja
2009 - 2010 PNUD.

7

Salvádorská nezávislá
monitorovacia skupina (GMIES),
Inštitút ľudských práv
Stredoamerickej univerzity
(IDHUCA), Catholic relief Services
(CRS). Príručka o pracovných
právach: Honduras. San Salvador,
El Salvador, 2008.

8

V Hondurase sa používa označenie
„Secretaría de Trabajo y Previsión
Social“ v ostatných krajinách
Strednej Ameriky sa používa názov
„Ministerio de Trabajo y Previsión
Social“ (obe znamenajú
Ministerstvo práce a sociálnej
starostlivosti).

9

Napriek tomu, že zákon určuje
tento mechanizmus, Národná rada
pre plánovanie a ekonomickú
koordináciu nezastáva tie úlohy, na
ktoré bola vytvorená, keďže
Ministerstvo pre plánovanie bolo
zrušené počas vlády Alfreda
Cristianiho (1989 –1994) a
momentálne spadá pod
Ministerstvo zahraničných vecí pre
medzinárodnú spoluprácu.

10 Toto je len prípad Hondurasu.
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Odhad výšky miezd v odvetví
montážnych podnikov v strednej Amerike
11 Ekonomické faktory zahŕňajú: a)
údaje týkajúce sa pracovnej
produktivity, b) pridaná hodnota,
c) produkcia na pracovníka
v reálnych hodnotách a v rôznych
odvetviach. Všetky tieto faktory
pochádzajú z Odporúčania č. 135,
Medzinárodnej pracovnej
organizácie (OIT).
12 Dohoda o ochrane, stabilite
pracovných miest, posilnení
pracovného odvetvia montážnych
podnikov V Hondurase. 11. január
2012.
13 Salvádorská nadácia pre
Ekonomický a sociálny rozvoj.
Vplyv minimálnych miezd na
pracovný trh v Salvádore. „V roku
2003 ešte pred lobovaním rôznych
odvetví sa rozšírilo spektrum
minimálnych miezd, aby sa odlíšil
priemysel, textilný a odevný
priemysel od odvetvia služieb a
obchodu, aj keď už predtým
existoval rozdiel
s poľnohospodárskym odvetvím.“
14 Počas vlády Josého Manuela
Zelaya.
15 Dohoda STSS č. 223 – 2011. Pre
viac informácií kliknite na
www.trabajo.gob.hn/organizacion/dgt-1/...de...2232011
16 Dohoda o ochrane, stabilite
pracovných miest, posilnení
pracovného odvetvia montážnych
podnikov V Hondurase. 11. január
2012.
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17 „Vláda: Neprípustný balík s
pätnástym
platom.“ Denník el Heraldo.
Tegucigalpa,
22. apríl 2009.
http://archivo.elheraldo.hn/con
tent/view/full/115741
18 Zákon na ochranu zamestnaneckých
dávok v odvetví montážnych
podnikov.
http://www.honduraslaboral.or
g/article/una-ley-para-proteger- lasprestaciones-de-las-trab/

19 Briceño, Germán. „Reforma
pracovných pasív neprospieva
všetkým.“ Denník La Prensa,
18. september 2008.
20 Medziinštitucionálny odborný výbor
na zadefinovanie Základného
potravinového koša v Nikarague,
Nikaragujská republika. Základný
potravinový kôš, Nikaragua 2005.
Managua Nikaragua, november
2005.
21 Digestyc a INE a la Gaceta. Je
potrebné spomenúť, že
v Hondurase prebehla diskusia
týkajúca sa cien Základného koša
spojená najmä so zrušením
výnimiek a ich vplyvom na ceny.
22 Počas zasadania Rady ministrov v
marci 2013 prezident Lobo
požiadal, aby sa medzi položky
Základného koša zaradila aj
premenná mobilného telefónu,
keďže v Hondurase je viac ako
sedem miliónov užívateľov tejto
služby.
23 Rozhodnutie č. 217 Valného
zhromaždenia, článok 25, odsek 1.
24 http://hdr.undp.org/es/informes/nacional/americalatinacaribe/elsalvador/INDH_El_Salvador_2010.pdf
25 Oficiálne inštitúcie každej krajiny
používajú trochu odlišné výrazy na
označenie hranice chudoby; buď sa
meria úroveň „výdavkov“
(Guatemala), „spotreby“ (Nikaragua)
alebo „príjmov“ (V Salvádore aj
Hondurase) domácností. V tejto
štúdii používame výrazy tak, ako sa
používajú v jednotlivých krajinách.
26 Guatemalská banka. Výmenný
kurz 1,00 = 7,83414714 $.
Priemerný výpočet na rok 2012.
27 Denník La Prensa, 19. marec
2013.

28 Sociálne fórum o zahraničnom dlhu
a rozvoji v Hondurase (FOS - DEH).
Je potravinový kôš skutočným
daňovým problémom Hondurasu?
15. marec 2013.
29 Hodnota hranice chudoby a
extrémnej chudoby: Medzinárodná
nadácia pre globálnu ekonomickú
výzvu (FOS - DEH). Správa o
výsledkoch prieskumu domácností
na účely merania chudoby
v Nikarague, rok 2012. FIDEG 2013.
Informácie prispôsobené tak, aby
reflektovali priemernú rodinu
s 5,72 osobami.
30 Worker Rights Consortium. Global
Wage Trends for Appa- rel
Workers, 2001 – 2011. Center for
American Progress, júl 2013.
Konzorcium práv pracovníkov
(WRC) je nezávislá americká
organizácia na monitorovanie
pracovných práv. Vykonáva
hĺbkové kontroly v továrňach,
ktoré vyrábajú veci pre veľké
značky.
31 Výpočet WRC týkajúci sa
prevládajúcich základných platov
zahŕňa celkové príjmy pracovníka
pred zrážkami, pričom neráta
mzdu za nadčasy a prácu počas
víkendov a štátnych sviatkov a na
zmeny, ako aj pomernú mesačnú
hodnotu určitých foriem finančnej
kompenzácie, ktoré pracovníci a
pracovníčky danej krajiny dostanú
počas kalendárneho roka, či už na
základe právneho nároku alebo
zaužívanej praxe v tomto odvetví,
avšak ktoré sú najčastejšie
zahrnuté v ročných odmenách,
ktoré sú vyplácané v mnohých
krajinách Ázie a Latinskej Ameriky.

32 Štúdia WRC používa definíciu
existenčného minima z najnovšej
správy Medzinárodnej pracovnej
organizácie, v ktorej sa hovorí, že
existenčné minimum je také, ktoré
umožňuje „jednoduchý, ale
decentný životný štýl, ktorý by bol
považovaný za akceptovateľný pre
spoločnosť vo svojej aktuálnej
úrovni ekonomického rozvoja...
[takým spôsobom aby] pracovníci,
pracovníčky a ich rodiny mohli žiť
nad úrovňou chudoby a...
zúčastňovať sa na spoločenskom a
kultúrnom živote“. Ver: Anker,
Richard. Estimating a Living Wage:
A Methodological Review. Geneva,
Switzerland: International Labour
Organiza- tion, 2011.
33 Asociácia spravodlivej práce (FLA)
je iniciatíva viacerých strán, ktorá
zahŕňa veľa známych značiek
oblečenia, ktoré sa dodávajú v
Strednej Amerike.
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