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Nejvýznamnejším aktivem, ale zároven i problémem soucasné Indie je její pulmiliardová pracovní síla, která roste dvouprocentním
tempem rocne. Ze dvou tretin pritom stále jde o venkovské obyvatelstvo, ke kterému se ovoce dlouhodobe vysokého makroekonomic
kého rustu Indie dostává pouze v omezené míre. Úspech probíhajících sociálních reforem v cele s unikátním programem garance
sta dní placeného zamestnání pro každou venkovskou domácnost je proto duležitou podmínkou další ekonomické i politické stability
tohoto asijského obra.

Obycejní Indové
O soudobém ekonomickém vývoji Indie

se v posledních letech casto píše v pozitiv
ním duchu. Indická ekonomika vykazuje již
delší cas výrazný rust a zdá se, že tento vývoj
zásadne nezmení ani soucasná globální rece
se. Dynamický rozvoj sektoru informacních
technologií a dalších podnikových služeb od
ráží probíhající zmeny v globální delbe práce.
Jde zejména o tzv. outsourcing podnikových
procesu západními firmami, které presunem
vybraných cásti svých aktivit do Indie snižu
jí náklady (at už založením vlastní pobocky
nebo prostrednictvím indických subdodava
telu). V neposlední rade sledujeme i rostoucí
ambice indických firem ve svete (pro príklady
nemusíme chodit daleko - viz napr. brnenská
pobocka známé indické firmy Infosys nebo
drívejší Nová hut v Ostrave, která je v majo
ritním vlastnictví Lakšmího Mittala).

Príznivé makroekonomické trendy býva
jí spojovány s poklesem poctu Indu žijících
v chudobe. Podle posledního šetrení spadá
pod oficiální hranici chudoby zhruba ctvr
tina populace (28 procent), zatímco v 70.
letech to bylo 55 procent. Souvislost mezi
ekonomickým a sociálním vývojem je však
volnejší, než se na první pohled zdá. Rych
lost poklesu oficiální chudoby je již 30 let
stabilní, tzn. nezdá se být nejak závislá na

tempu ekonomického rustu ci na ekonomic
kých reformách odstartovaných na pocátku
90. let minulého století. Stanovená hranice
chudoby je navíc extrémne nízká, v prumeru
(liší se pro mesto a venkova v jednotlivých
indických státech) odpovídá spotrebe 12 in
dických rupií na osobu denne (približne cena
jedné lahve balené vody). Více než tri ctvrti
ny indické populace - ríkejme jim "obycejní
Indové" - musí vyžít s výdaji nižšími než
20 rupií. Podíl takto definované kategorie
"obycejných" chudých se pritom snižuje
podstatne pomaleji a v nekterých sociálních
skupinách (tzv. evidované kasty a kmeny
nebo muslimové) je pokles chudoby témer
neznatelný. Rozdíly mezi obycejnými Indy
a vrchními príjmovými trídami se citelne
zvyšují. Jestliže se v Evrope mluví o kap
sách chudoby, v Indii zatím nalézáme pouhé
kapsy moderní prosperity, koncentrované do
vybraných lokalit (nejznámejším príkladem
je v tomto ohledu patrne jihoindické mesto
Bangalúru, resp. jeho vybrané cásti, zejména
technologický park Electronics City).

Specifický model vývoje
Zásadní problém spocívá v tom, že ekono

mický boom nevytvárí dostatek pracovních
príležitostí. Motorem ekonomiky jsou služ
by a v menší míre prumysl. Rust je nicméne

tažen predevším kapitálove intenzivními od
vetvími - napr. již zmínený segment infor
macních technologií a podnikových služeb
se sice v roce 2008 podílel 16 procenty na
indickém exportu, zamestnával ale méne než
pul procenta pracovní síly. Navíc i v rámci
celkove poddimenzovaného prumyslu jsou
relativne více zastoupena odvetví nárocná na
kvalifikovanou pracovní sílu. Príkladem je
textilní prumysl, který se v nekterých jiných
asijských zemích stává zdrojem zamestna
nosti, ale v Indii je navzdory historickým
i jiným predpokladum v porovnání s temito
zememi relativne méne zastoupen.

S tím souvisí i skutecnost, že podle existu
jících šetrení více než 90 procent pracujících
nachází obživu v neformálním (neorganizova
ném) sektoru ekonomiky - tzn. bez zajištení
základních zamestnaneckých jistot (sociál
ních, prÍjmových ci právních). Podíl nefor
mální zamestnanosti navíc roste a týká se to
i vetších firem v prumyslu a službách. Charak
ter soucasného ekonomického vývoje Indie
je tak možno oznacit za specifický a do bu
doucna obtížne udržitelný. Tradicní rozvojové
modely, které predpokládají presun zamestna
nosti ze zemedelství do prumyslu a posléze do
služeb a soubežne také postupný preliv nefor
málne zamestnaných pracovníku do formální
ekonomiky, se zatím v Indii nenaplnují.

Program garancí sta dní placeného zamestnání pro každou domácnost, jejíž clenové projeví zájem
vykonávat manuální práce, má príspet k zajištení základních sociálních jistot na indickém venkove.
Foto: J. Novotný
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Práce místo klobásy
Uvedený vývoj má také své politické

dusledky. Práve prehnaný optimismus vy
zdvihující ekonomickou expanzi zeme, re
prezentovaný masivní politickou kampaní
vedenou pod sloganem "India Shining", ale
opomíjející skutecnou realitu života oby
cejných Indu, významne prispel k porážce
nacionalistické Indické lidové strany (BJP)
v parlamentních volbách v roce 2004. Ví
tezná Spojená progresivní aliance (UPA)
vedená nejsilnejší stranou Indický národní
kongres proto vsadila na více sociálne ori
entovanou strategii, která jí také pomohla
k pohodlnému vítezství v dalších parlament
ních volbách na jare tohoto roku. Vedle tra
dicních volicu se jí podarilo nad ocekávání
dobre oslovit práve chudý indický venkov
(prekvapive vysoký pocet hlasu získal napr.
Indický národní kongres v chudém a záro
ven nejlidnatejším státu Utarpradéš).

Zásadní soucástí je uzákonení "práva
na práci" (tzv. National Rural Employ
ment Guarantee Act - NREGA) pro-



Málokde se lze setkat s takovou koncentrací "podnikatelu" jako na ulicích indických mest.
Foto: J. Novotný
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strednictvím garancí 100 dní placeného
zamestnání pro každou venkovskou do
mácnost, jejíž clenové projeví zájem vy
konávat manuální práce. Výše základní
mzdy je nyní sjednocena na 100 rupiích
za den a po dvouletém zkušebním ob
dobí (Ion i bylo poskytnuto zamestnání
45 miliónum domácností) je nyní pro
gram rozširován po celém zbytku Indie.

Zásadní otázkou je však efektivita tohoto

programu. Ackoliv má Indie s podobnými
opatreními dlouholeté zkušenosti, drívejší po
kusy veskrze selhaly kvuli netransparentnosti,
rozsáhlé byrokracii a institucionalizovaným
praktikám korupce. I v tomto ohledu se pro

gram NREGA snaží být prulomový, když za
hrnuje radu kontrolních opatrení. Mimorádne
duležitá je napr. decentralizace organizacní
odpovednosti, která je z velké cásti ponechána

na lokální samospráve (tzv. vesnických panca
játech), v kombinaci se snahou vyradit ze hry
prostredníky typu privátních kontraktoru a za
jistit, aby toky vyplácených penez opravdu
dorazily na místo urcení (prímé platby skrze
pošty a banky). Ustaven je i systém kontrol za
úcasti místních komunit (tzv. sociální audity)
nebo povinnost zverejnovat velmi podrobné
informace na internetu (na adrese http://nrega.
nic.in/ si napr. lze overit, kolik dní odpracova
la paní Janaki z vesnicky Kollangarai v jihoin
dickém Tamilnádu na zacátku letošního dubna

pri oprave místní cesty a jak vysoká mzda jí
za to mela být vyplacena). Presto je zrejmé, že
žádné z navržených opatrení nemuže ze dne
na den hluboce zakorenenou korupci vymýtit.
Dokazují to i existující kontroly, které odhali

ly prípady falšování identifikacních prukazu,
castá zpoždení vyplácení mezd, nezverejno
vání požadovaných informací atd. Zatím však
prevládají celkove pozitivní ocekávání, a to
jak mezi odborníky, tak mezi verejností, což

konecne ukázaly již zmínené výsledky voleb.
Až budoucnost však ukáže, zda NREGA spl
ní ambiciózní cíle a stane se jedním z nejvý
znamnejších rozvojových opatrení v historii.

Chudoba a lenost
Nejcastejší argumenty vysvetlující príci

ny chudoby lze rozdelit zhruba do trí skupin.
První, "levicový" typ vysvetlení odkazuje
na nespravedlnost, útisk a ruzné mecha

nismy vykoristování (typicky se zdurazne
ním jejich strukturálního základu).

Druhou skupinu reprezentují "fatalis
tická" vysvetlení, jejichž hlavním argu-

mentem je smula v jejích nejruznejších

podobách. Muže jít napr. o "nespravedl
nost" prírody (determinace geografickými
podmínkami), ale také proste o "smulu"
spojenou s narozením do chudé rodiny.

Tretí typ argumentu (ríkejme mu
"pravicový") pak vyzdvihuje zásadní roli
individuálních nebo kulturne sdílených
charakteristik, jako je lenost, slabá vule
nebo také nedostatek podnikavosti.

Pres evidentní schematicnost nemá

rozlišení techto typu zduvodnení chu
doby jen akademický význam. Váha,
kterou daná spolecnost prikládá jednotli
vým z uvedených typu názoru, významne
ovlivnuje existenci, povahu a legitimitu
praktických opatrení (napr. rozdíly v síle
sociálního státu v Evrope a USA jsou
vysvetlitelné práve vahou, kterou dané
spolecnosti "vlastní zavinenosti" chudoby
prikládají).

Zastavme se ale u zmínených "pravi
cových" argumentu, spojujících chudobu
s leností, s nechutí pracovat ci nedostat

kem podnikavosti. V našem prostredí, tj.
v zemi s víceméne zaruceným životním

minimem, je toto vysvetlení asi nejbež
nejší. Pokud ale máme na mysli skutec
nou chudobu v podobe každodenní exis
tencní nejistoty, se kterou se setkáváme
v rozvojových zemích, jsou takové argu
menty težko obhajitelné. Skutecne chudí
musí pracovat, lenost je luxus, který si

mohou doprát zrídkakdy. Podobne je to
i s podnikavostí - málokde lze videt ta-

kovou koncentraci "podnikatelu" (a živ
nostníku) jako na ulicích indických mest.

Masová chudoba je zde na individuální
úrovni primárne spojena s nedostatkem
príležitostí a s prekážkami, které zne

možnují existující príležitosti efektivne
využít. Typickým príkladem takových
prekážek je nedostatecné vzdelání ci
omezený prístup ke kapitálu.

Šetrení provedená jednotnou metodi
kou v letech 2001 až 2005 ve více než

200 vesnicích v Indii, Keni, Ugande
a Peru ukázala, že chudoba není static

ký jev - v jednotlivých vesnicích se ve
sledovaném období složení domácností

pod a nad hranicí chudoby nezanedbatel
ne promenilo, a to casto bez vetší zmeny

celkové úrovne chudoby. Duležité zjište
ní pritom je, že duvody, které u jednotli
vých domácností vedly k pádu pod hra

nici chudoby ci naopak k vzestupu nad
ni, nejsou shodné. Zatímco nejcastejší
prícinou úpadku bylo jednoznacne zhor
šení zdraví a související nárust výdaju na
léky (ve sledovaných vesnicích šlo o 60
až 88 procent prípadu poklesu domác
ností pod hranici chudoby), nejcastejším
duvodem vzestupu z chudoby byl vzrust
príjmu domácnosti získáním ci vytvore
ním nových pracovních príležitostí (35
až 78 procent zaznamenaných prípadu
v jednotlivých vesnicích).
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~ Extensive Public Employment Scheme to Enhance Basic Social Security in Rurallndia. The article outlines some of the trends and challen
; ges in the socioeconomic development in India. After referring to the problem of a "jobless" economic growth, it describes an ambitious public works

program that would provide basic work opportunities for citizens living in rural areas."

APLIKACE DO V - UKY:

1. Neformální sektor indické ekonomiky predstavuje více než 90 pro
cent zamestnanosti (tzn. jen malá cást zamestnancu má se zamest
navatelem uzavrenou zákonnou pracovní smlouvu). Povezte, jaké
dusledky asi plynou z neformální zamestnanosti pro pracovníky a
jejich rodiny. Jaké pro zamestnavatele? Jaké pro indický stát?

2. Diskutujte o gigantickém programu, který se pokouší o zajištení
základních pracovních príležitostí pro chudé indické obyvatelstvo.
Jakými sociálními jistotami disponuje bežný ceský obcan? Situaci
u nás porovnejte se situací v chudých zemích.


