NEWSFLASH 3/2020 VII.

OPATRENIA NEMECKA V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM
A ICH MOŽNÝ DOPAD NA SLOVENSKÝCH OBČANOV A PODNIKATEĽOV
Vzhľadom na celosvetovú pandémiu nového typu koronavírusu, označovaného ako
SARS-CoV-2, pristúpilo aj Nemecko k razantným opatreniam na ochranu svojich
obyvateľov. Celková situácia je v Nemecku špecifická predovšetkým vzhľadom na
štátne usporiadanie, kde sú niektoré právomoci (napríklad vo veciach bezpečnosti či
hraníc) v kompetencii spolku ako celku a ďalšie kompetencie sú naopak zverené priamo
jednotlivým spolkovým krajinám (ide napríklad o školstvo).
Z dôvodu závislosti slovenskej ekonomiky od nemeckej sa očakávajú dopady aj na podniky, ktoré
sú s nemeckými výrobcami a zamestnávateľmi úzko prepojené.
Uzatvorenie a kontrola hraníc
Nemecko zaviedlo na hraniciach s Rakúskom, Českom, Francúzskom, Luxemburskom, Dánskom
a Švajčiarskom hraničné kontroly. Hranice do Nemecka môžu prekročiť len určité skupiny osôb.
Cezhraničný pohyb tovaru nie je obmedzený. Rovnako tak nie je pre občanov Nemecka a ľudí
bez nemeckého štátneho občianstva, teda napríklad osoby s pobytom v Nemecku (občania EÚ),
zakázané vycestovať za hranice krajiny. Potrebné je ale upozorniť na to, že i keď samotné Nemecko
vycestovanie za svoje hranice nezakazuje, mnoho ďalších krajín svoje hranice uzatvorilo.
Zatvorenie obchodov a pozastavenie niektorých služieb, zákaz zhromažďovania sa väčšieho
počtu ľudí
Spolková vláda spolu so spolkovými krajinami pripravila rovnaké základné obmedzenia týkajúce
sa obchodov, služieb a zhromažďovania sa, ktoré musia dodržiavať všetky spolkové krajiny. Sú
zatvorené obchody a prevádzky poskytovateľov rôznych služieb, s výnimkou potravín, trhov,
donáškových služieb, lekární, drogérií, bánk, čerpacích staníc a veľkoobchodov.
Zatvorené sú bary, kluby, divadlá, múzeá, kiná, zoo, športové zariadenia a ihriská. Zakázaná je aj
zhromažďovanie sa ľudí v rámci spolkov, v športových a iných voľnočasových zariadeniach,
v kostoloch, synagógach, mešitách a na iných náboženských miestach.
Väčšina spolkových krajín tiež uzatvorila školy a škôlky.
Zatvorenie niektorých veľkých výrobných podnikov
Rovnako ako niektorí slovenskí výrobcovia, ktorí zamestnávajú tisíce zamestnancov, tak aj
poprední nemeckí podnikatelia zatvárajú na niekoľko týždňov svoje podniky. Toto konanie môže
mať dopad na slovenských občanov žijúcich a pracujúcich v Nemecku, a tiež na slovenské firmy,
ktoré dodávajú svoj tovar či služby nemeckým odberateľom. Rapídne pribudlo množstvo žiadostí
o tzv. „Kurzarbeit“ a bola znížená administratívna záťaž, ktorá je s týmito žiadosťami obvykle
spojená.
Zatiaľ bola výroba na pár týždňov pozastavená napr. u bavorského BMW, u výrobcu elektrických
vozidiel Tesla, taktiež u jednotlivých automobilových výrobcov spadajúcich pod koncern Daimler
(napr. Mercedes), ako aj u automobiliek VW, Opel či Ford.
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Pripravovaná pomoc od štátu
Nemecká vláda je pripravená pomôcť nielen podnikom postihnutým krízovými opatreniami, ale
aj fyzickým osobám – živnostníkom a rodinám v kríze. Pomoc bude poskytnutá najmä vo forme
bezúročných pôžičiek a mimoriadnych príspevkov pre rodiny. Jednotlivé spolkové krajiny budú
poskytovať masívnu finančnú pomoc, pravdepodobne aj spoločnostiam s tichou účasťou štátu.
Z dôvodu úzkej previazanosti slovenskej a nemeckej ekonomiky je nutné sledovať ako rýchlo sa
nemecká ekonomika postaví na nohy a s ňou aj niektoré podniky v Slovenskej republike, ktoré
pravidelne dodávajú svoj tovar a služby predovšetkým veľkým nemeckým automobilkám.
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