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Vliv multinacionálních korporací na trh práce v rozvojových zemích 

Abstrakt 

Práce se zabývá vlivem nadnárodních společnosti na trh práce v rozvojových zemích. 

V rámci jednotlivých kapitol je prodiskutováno, jakou roli hraj í multinacionální 

korporace na pracovnim trhu v rozvojových zemích, a zda má prítomnost 

multinacionálních korporací na téchto trzích pozitivní či negativní vliv. Zaméŕuji se 

zejména na otázky prílivu FDI do rozvojových zemí, mezd a jejich srovnání 

s domácimi firmami na trhu práce a na legislativní rámec pracovních podmínek 

v rozvojových zemí. 

The impact of multinational corporations on the labor market in 

developing countries 

Abstract 

This study is concerned with the influence that multinational corporations might bring 

to the labor market in developing countries and discuss the positive or negative 

aspects of their presence at the particular markets. It is focused on questions about 

FDI inflows into developing countries, wages and their comparison with domestic 

firms on labor market, as well as on the legislative framework of the working 

conditions in the developing countries. 
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Seznam zkratek 

RTE...rozvinuté ekonomiky 

RE.. . rozvojové ekonomiky 

FDI. . .pŕímézahraniční investice 

ILO.. .mezinárodní organizace práce 

HDP.. .hrubý domáci produkt 

HNP.. .hrubý národní produkt 

LEDA., .místní ekonomicko-rozvojové agentúry 

TNCs...multinacionální korporace 
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Úvod 

V posledních dvaceti letech byly sociálni a ekonomické podmínky ve svéte 

zformované rozsáhlým procesem zmén označovaným pojmem globalizace. Tyto 

zmeny zahmují prevrat v oblasti informaci, technologie, telekomunikace či otevŕení 

svetového trhu, ale také i pokles zamestnanosti a pracovních príležitostí pro mladší 

generaci prevážne v okrajových zdrojové chudých regionech1. 

Ač je kladen duraz na snižování chudoby, objevuje se zde velmi zajímavý 

fakt, že tato oblast i pres množství mezinárodních agentúr, nebyla dosud velmi dobre ( 

prozkoumána. 

Globalizace jako taková je spojená s rozsáhlým dopadem na pracovní trhy 

a zaméstnanost v rozvojových ekonomikách.. Nadnárodní společnosti jsou 

bezpochyby jedním z prvku globalizace a jsou spojený s pŕímými zahraničními 

investicemi. Duraz se klade na zpracovatelský prumysl, protože v posledních letech 

to byl práve on, do néhož v rozvojových zemích investice plynuly. 

Za posledních 50 let svet zaznamenal rekordní nárust riistu obyvatelstva. Rust 

populace2 dosahuje 1,2% ročné, což je v prepočtu 77 miliónu lidí, v rozvojových 

zemích dosahuje rust 1,5% oproti 0,3% v zemích rozvinutých. V rozvojových zemích 

se pŕedpokládá, že v roce 2010 zde bude žít pŕes 80% celkové populace/ Toto tempo 

rústu muže pŕinést problém i v otázkách zamestnanosti, vzdelanosti a struktury 

populace. K vyrešení tohoto problému mohou pŕispét i multinacionální kotporace, 

které bezpochyby vytváŕí velikou nabídku pracovních míst nejen v rozvojových 

zemích. 

Má bakalárská práce se zabývá vlivem multinacionálních korporací na trhy 

práce v rozvojových zemích. Cílem mé práce je analyzovat roli nadnárodních 

společnosti, které poskytují prevážnou část pŕímých zahraničních investic, s efektem 

na zaméstnanost a vývoj mezd na pracovních trzích v rozvojovém svete. Budeme 

1 Bhorat H., Lundall P.: Employment and labour market effects of globalization, 

1LO, Geneva, 2004 
2 Celková populace zahrnuje obyvatelé, kteŕí se nachází v daném čase na daném 

místé 
3 LJNCTAD: Developemenet and globalizations, 2004 

9 



hledat odpoveď na otázku, které faktory ovlivňují umísténí pfímých zahraničních 

investic, a jaký vliv mají tyto investice na trhy práce v rozvojových zemích. Dále se 

v mé práci snažím vysvétlit existující rozdíly ve výši mezd, které jsou vypláceny 

domácimi firmami či multinacionálními korporacemi. 

Práce shrnuje i legislativní rámec pracovních podmínek v rámci zaméstnávání 

obyvatel rozvojového sveta, kde je často konkurenceschopnosti dosahováno 

v rozvojových zemích na základne nízkých mezd, nehledé na životní prostredí či 

nedodržování pracovních norem. Legislativním rámcem se zabývám také z duvodu, 

že zaméstnanost nezahrnuje pouze samotný akt být zaméstnán, ale také respektování 

princípu a práv v práci, prevážne dodržování mezinárodné uznaných smérnic, které 

definují odpovédnost multinacionálních korporací. 

Ponžyadž data jsou téžko k sehnání, jednotlivé problémy jsem ukázala 

i na samostatných pŕípadech, jednotlivé kapitoly jsem vztáhla na určitou zemi či 

okruh rozvojových zemí dle regiónu. 

První kapitola nám pomuže nahlédnout do charakteristických rysu 

rozvojového svéta a porovnaní rozvojových ekonomik s ekonomikami rozvinutými. 

V následující kapitole získáme pŕehled o multinacionálních korporacích, jejich 

historickém vývoji, velikosti či umísténí ve svete. Kapitola číslo tri nám pak odpoví 

na otázky týkající se pfímých zahraničních investic, kam tyto investice sméŕují a jaká 

jsou kritéria pro jejich umísténí. Abychom se mohli zabývat dopadem pfímých 

zahraničních investic na pracovní trh v rozvojových zemích, je nutné se nejprve 

podíval na jeho strukturu, která je popsána v kapitole číslo čtyfi. V neposlední radé 

prozkoumáme oblast mezd, což je asi nejvíce diskutované téma ohledné dopadu 

multinacionálních korporací na trh práce v rozvojových zemích. 
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1. Rozvojové zeme 

Rozvojové zeme se nazývají rozvojovými približné od tŕicátých let. Pŕedtím 

se označovaly jako zeme málo vyvinuté, zaostalé čí málo vyspelé. Prevažná část 

rozvojového sveta se začala formovat v prúbéhu 50. a 60. let. Došlo ke kríži 

koloniálni soustavy a klasický kolonialismus byl z podstatné části zlikvidován. 

Odstránení politické závislosti však neznamenalo ješté odstránení závislosti 

ekonomické. Ani v minulosti ani dnes nepanují zcela shodné názory na otázku, které 

zeme mezi rozvojové ŕadit a které ne. 

Rozvojový svét predstavuje velmi heterogénni cclek, disponuje obrovským 

lidským potenciálem a obývá zhruba 60% zemského povrchu. K tomu je treba pŕidat 

obrovské energetické a surovinové zdroje, které nebyly dosud využity. Na zásadní 

zmene vývojových tendencí se podílely jak pozitívne, tak negatívne vnitŕní i vnejši 

faktory ekonomického rozvoje. Vývojové tendence však mají vétšinou negativní 

dopad ohledné zvyšováni nerovnomérnosti v rozdélováni duchodú, rustu 

nezamestnanosti či zvétšování rozsahu chudoby. 

1.1. Klasifikace rozvojových zemí 

Zásadní význam mají dvé koncepce. 

• Užší koncepce rozvojových zemí posuzuje rozvojové zeme dle dvou hlavních 

kritérií. Jedním z nich je politická samostatnost a druhým charakter ekonomických 

vztahu. Dle této koncepce se po rozpadu koloniálního systému ne každá kolonie stala 

zemí rozvojovou. Rozvojové zemé tedy tvorí ty zeme, které se osvobodily 

z klasického kolonialismu, vybojovaly si politickou samostatnost, ale ješté 

nepŕerostly v rozvinuté tržní ekonomiky. V praxi je tato koncepce používaná 

organizací UNCTAD. Mezi rozvojové zemé tak patrí zemé Afriky, jižní Ameriky, 

Asie, Oceánie včetné Kuby, Malty, či nékteré zemé Evropy. 

• Širší koncepce nebere zŕetel na hledisko politické samostatnosti. 

Rozhodujícím kritériem je veličina ekonomické úrovne méŕená HDP či HNP 

v prepočtu najednoho obyvatele vyjadrená v USD. Typickým pŕedstavitelem tohoto 

prístupu je ve svých nékterých publikacích Svetová banka. Za rozvojové zeme jsou 

považovány zemé s nízkým a stfedním duchodem, za ekonomiky rozvinuté pak zemé 

s duchodem vysokým. Hranice mezi témito kategoriemi se neustále mení. Podobný 

postoj jako Svetová banka zaujímá Mezinárodní menový fond. 



Zvláštni skupinou zemí, které opouštéji rozvojový svet, jsou nové industrializované 

zeme Jihovýchodní Asie. Mezi né patri Hong-kong, Singapur, Tchaj-wan, Jižní 

Kórea. Jejich hospodárská rustová strategie je zaméŕena na vývoz nejmodernéjšíeh 

technologií a společné podnikání se zahraničními firmami je výhodné pŕedevším díky 

zaméstnáváni kvalifikovaných pracovniku za nízkou mzdu. 

7.2. Pŕevládající rysy ekonomiky rozvojových zemí 

Rozvojové zeme jsou charakteristické prevážne obyvatelstvem, které žije v 

bídé a bez penéz, nízkou úrovní HDP na 1 obyvatele, nízkými duchody vétšiny 

domácností, nízkými úsporami, velkým nárustem populace a prevážnou orientací 

na zemédélství. 

Mezi základní charakteristiky rozvojových zemí patri: 

• Relatívne nízká ekonomická úroveň - I když z dlouhodobého hlediska 

mužeme mluvit o vzestupné tendenci ekonomické úrovne, nadále zde zustává veliká 

propast mezi ekonomikami rozvinutými a rozvojovými. 

• Tradiční struktura pracovní sily a relatívne pokročilú struktura produkce -

Velký podíl prvovýroby, ponejvíce zemédélství nebo téžebního prúmyslu. Základní 

tendenci zmeny struktury hospodáfství rozvojových zemí je relativní pokles 

zemédélství ve prospech prumyslu. 

• Sociálne ekonomický dualismus - Tradiční odvétvové struktuŕe rozvojového 

svéta vyznačující se prevahou zemédélství odpovídá, či pŕesnéji odpovídala sociálné-

ekonomická struktura s prevahou predkapi tal i s t i ckého sektoru. S procesem 

postupného rustu ekonomické úrovne a prechodu od tradiční odvétvové struktury 

k vyšším strukturálním stupňum, jakož i v dusledku hospodáŕsko-politických 

opatrení, se rozvíjel a sílil moderní podnikatelský sektor. Oba sociálné-ekonomícké 

sektory, vnitŕné nesourodé, existují v rozvojových zemích dodnes. 

• Trvající vnéjsí závislost na ekonomických vztazích s RTE - Projevuje se 

typicky v teritoriálni struktuŕe zahraničního obchodu a v pohybu zahraničního 

kapitálu. Tato závislost se ale oslabuje, začíná se projevovat i obchodování mezi 

rozvojovými ekonomikami navzájem. 

Pokud j de o pracovní silu, velký podíl zamestnanci! je v prvovýrobe, nejvíce 

v zemédélství či téžebním prumyslu. S ohledem na lepší technické vybavení 

moderních odvétví a horší vybavení v odvétvích tradičních hraje textilní 

a potravinárský prumysl dodnes hlavního zaméstnavatele. 
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1.2.1. Porovnání RE a RTE 
Nekteré rysy rozvojových zemí lze vyčíst z následující tabulky díky porovnání 

rozvojových a rozvinutých ekonomik. Data s roku 1990 jsou porovnávána s daty roku 

2003, které jsou v této chvíli jediné dostupné pro všechny ukazatclc a ekonomiky. 

Tabulka č. 1: Podíl jednotlivých odvetví na 11DP, v % 

Podíl vybraných 
odvétvích na HDP 

1990 2003 

Rozvinuté ekonomiky Celkové HDP 100 100 

Zemédélství 3 2 

Prúmysl 31 25 

-zpracovatelský prum. 21 16 

Služby 64 72 

Rozvojové ekonomiky Celkové HDP 100 100 

Zemédélství 15 12 

Prúmysl 35 36 

-zpracovatelský prum. 19 18 

Služby 48 49 

Zdroj: UNCTAD, Statistical Poc ket Book, UN, 2004 

Celkový podíl odvetví na HDP nedosahuje 100%. K tém to nesrovnalostem 

muže dojít z duvodu uložených daní na produkci a dovoz, FIS1M4 či z duvodu 

štatistických chyb.^ 

Z tabulky vidíme, že oblast zemédélství se v obou ekonomikách nepatrné 

snížila, taktéž zpracovatelský prúmysl zaznamenal pokles. Oblast služeb zustává více 

či méné na stcjné úrovni. Co se týče porovnání téchto dvou ekonomik, je zde rozdíl 

už v j i ž zmĺnéné oblasti služeb, která v rozvinutých ekonomikách predstavuje 72% 

HDP, v ekonomikách rozvinutých 49%. V oblasti zemédélství je situace opačná, 

v rozvinutých komikách tvorí pouhé 2% HDP oproti 12% v ekonomikách 

rozvojových. 

1 Financial Intermediation Services Indirectly Measured 
5 UNCTAD, Statistical Pocket Book, UN, 2004 
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2. Multinacionální korporace 

Ve svété zatím neexistuje žádná všemi používaná definiee multinacionálních 

korporací. Pro účely této práce budeme za nadnárodní společnost považoval "každou 

společnost se sídlem vjedné zemi a vyvíjející stálou činnost pod svou kontrolou 

minimálne ve dvou dalšich zemích, v nichž realizuje alespoň 10 % svého obratu"''. 

Společnost ve své púvodní vlasti budeme nazývat společnosti materskou a j ej í 

pobočky filiálkami. 

Obecné na multinacionální korporace múžeme pohlížet jako na podniky, 

jejichž nékteré pobočky nejsou umístény v zemi púvodu, ale v zahraničí. Filiálky 

mohou být dále pod finanční kontrolou (majoritním balíkem akcií), pod manažérskou 

kontrolou (smlouvou o správe podniku) nebo technologickou kontrolou (transfer 

know-how, technologie, licence či patenty). Pobočky jsou v zahraničí zakládány 

prostrednictvím pŕímých zahraničních investic materského podniku, který prevezme 

existující firmu nebo postaví nové provozní kapacity. Nadnárodní společnost múže 

vzniknout i na základe fúze dvou firem z odlišných zemí púvodu. 

Peter Dicken, autor knihy Globálni posun, zdurazňuje tri významné 

charakteristiky nadnárodních společnosti7: 

• vyvíjejí ekonomické aktivity na nékolika národních trzích 

• mohou tak využíval odlišností mezi jednotlivými zemčmi včetné rozdílu 

v politických prioritách, regulačních mechanismech a napríklad rozsahu pobídek 

pro prilákaní zahraničních investic 

• nadnárodní společnosti mají vysokou mobilitu a na ménící se mistní 

podmínky mohou rýchle reagovat tím, že své aktivity pfenesou na vhodnejší 

místo v jiné části svéta. 

6 J. Savary: Les multinationales ŕŕancaises, PUF-1RM, 1981 
7 Dicken, P. (1994): Global-Local Tensions: Firms and States in the Global 

Space-Economy 
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2.1. Počet mezinárodních korporací v rozvojových zemích 

Co se týka počtu filiálok a samotných materských společností, dle zdroje OSN 

na začátku 90. let existovalo okolo 37 tisíc nadnárodních společností se I70ti tisíci 

filiálkami. 

Tabulka č.2: Počet multinacionálních korporací v 90.letech 

Zeme Materské spoločnosti Zahraniční filiálky 

Skupina zemí Počet % Počet % 

Rozvinuté tržní ekonomiky 32 280 91,3 85 303 41,3 

Rozvojové ekonomiky 2 471 6,6 54 858 26,5 

Vytváŕejíci se tržní 
ekonomiky 

779 2,1 66 800 32,2 

Celkem: 37 530 100 206 961 100 

SRN 7 560 20,4 12 566 6,1 

Japonsko 3 640 9,7 3 125 1,5 

Švédsko 3 529 9,4 2 400 1,2 

Svýcarsko 3 000 8 4 000 1,9 

USA 2 972 7,9 15 341 7,4 

Zdroj: UNCTAD, Statistical Pocket Book, UN, 1994 

Z uvedené tabulky vyplývá, že preš 90% spoločností má své materské sídlo v 

RTE, ale na jejich území je pouze 40% zahraničních filiálek. Naproti tomu v RE má 

své materské sídlo necelých 7% společností, ale na jejich území sídli více jak jedna 

čtvrtina zahraničních filiálek. Na bývalé centrálne plánované ekonomiky pripadá 

více než 30% filiálek a približné 2% materských společností. V prúméru pripadá 

5,5 zahraničních filiálek na jednu materskou společnost. 

V porovnání s dnešními daty je situace ve svété docela odlišná, pŕedevším co 

do počtu multinacionálních korporací víibec. V dnešní dobé je na svété okolo 64 000 

mezinárodních korporací majíce okolo 866 000 poboček umísténých v zahraničí. 
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Tabulka č.3: Počet multinacionálních korporací v roce 2002 

Región Materské společnosti Zahraniční filiálky 

Svet 63 834 866 119 

Rozvojové zeme 13 936 517611 

Afr ika 1 202 7 049 

Latinská Amerika a Karibská 
oblast 

2 022 45 383 

Asie 10 685 464 631 

Oceán i e 27 548 

Rozvinuté zeme 49 048 105 830 

Zdroj: LTNCTAD, Statistical Pocket Book, UN, 2004 

Z tabulky vidíme, že zde platí stejný trend ohledné umísténí materských 

společnosti. V rozvojových ekonomikách se nachází 21% existujících materských 

společnosti oproti 77% v zemích rozvinutých. Trend umísténí filiálek je také stejný, 

v rozvinutých ekonomikách se nachází 80%, zatímeo rozvojové zemé hostí pŕes 

60% poboček nadnárodních společnosti. Nejvíce j ich nájdeme v Asii (okolo 

54% z celkového počtu filiálek), dále pak jsou umístény v Latinské Americe 

a Karibské oblasti. 

2.1.1. Nejvétší nadnárodní společnosti 
I pŕes rozvoj technologií a prulomu v informacích se poradí 50ti nejvétších 

nefinančních mezinárodních korporací nijak zvlášť v posledních letech neméní. 

Ropné a automobilové společnosti stále zustávají na prvních místech. Obecné téchto 

50 nejvétších společnosti pokrývá celý prumyslový sektor, po privatizaci se 

ve vétšiné rozvojových i rozvinutých zemí dostává do popredí telekomunikační 

sektor. 

Nejvétší počet nadnárodních společnosti, které zaujímají místo mezi 50ti 

nejvétšími má sídlo v USA ( l l ) následováno Francií a Némeckem (8), dále pak 

Velkou Británií (7) a Japonskem (4) \ 

8 UNCTAD: World Investment report, 2003 

16 



Presný pŕehled poradí mezinárodních nefmančních multinacionálních 

korporací je uveden v prílohách. V poradí dle celkového počtu aktiv se vroce 2003 

umístil na prvním místé nadnárodní koncern General Electric následován společností 

Vodafone a Ford Motor Company. Nejvíce zahraničních pracovníku ve stejném roce 

zamestnávala společnost Wal-Mart Stones, dále pak Nestlé SA a Siemens AG. 

Nejvétší počet filiálek vlastnila firma Hutchinson Whampoa Limited, což je firma 

s čínským kapitálem a se sídlem v Hong-Kongu, na druhém místé se umístila 

společnost General Electric. 

2.2. Historické trendy 

První moderní nadnárodní společnosti vzniklý v Evropč na počátku 19. století 

v souvislosti s dobýváním nerastného bohatství v koloniích. První multinacionální 

korporace však nájdeme již v období merkantilismu, kdy se rozvíjel prevážne obchod 

s východní a západní Indií. 

Za první nadnárodní společnost se dá považovat The Dntch East India, která 

byla založena 20. bŕezna roku 1602. Této společnosti garantoval monopol 

pro koloniálni aktivity Eastes-General of the Netherlands po dobu 21 let. Vroce 

1669 se stala nejbohatší společností na svété a zaméstnávala okolo 50 000 

pracovníku. 

The Dutch East India zustala duležitým dovozcem bavlny, keramiky a textilu z Asie 

do roku 1798, kdy zbankrotovala. Z dalších pŕedchudcň nadnárodních společností 

mužeme jmenovat americkou multinacionální korporací Singer. 

Výraznéji se však globalizace začala projevovat až po 2. svetové válce. 

Americké firmy jako napríklad Ford či General Motors pomohli k obnove válkou 

zničené Evropy a od 50. let americké firmy budovaly výrobní kapacity. Už tehdy bylo 

pro multinacionální korporace snahou najít levnou pracovní silu, která v Evropé 

v této dobé určité byla. O néco pozdéji začaly uplatňovat podobnou stratégii také 

západoevropské a japonské firmy. Jednou z hlavních príčin rozmachu 

multinacionálních společností v polovine 50. let (tzv. americká vlna) byl 

technologický pokrok v komunikačním prostredí a v rizení, což umožnilo materským 

společnostem vykonávat daleko účinnejší kontrolu zahraničních filiálek. 

Po rozpadu brettonwoodského systému a liberalizaci vnitŕních i zahraničních 

trhu ve vyspelých zemích, docházelo od 70. let k rústu pfímých zahraničních investic. 
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Deregulace finančních toku umožnila nadnárodním společnostem využívat daňových 

ráju a usnadnila j ej i ch globálni expanzi. 

Novou stratégii se stalo pŕesouváni části výrobniho procesu do oblastí 

s dostatkem levné pracovní sily s cílem snížení výrobních nákladu. Tím došlo 

k vytváfení tzv. nové mezinárodní délby práce. Prúmyslová výroba se začala 

pŕesouvat do nové industrializovaných zemí jižní Ameriky a jižní a jihovýchodní 

Asie. Rídící fúnkce, výzkum a vývoj však zústaly na území rozvinutého sveta. 

Prestože suroviny nepatrí mezi výrobní faktory zrovna nejmobilnéjší, i tak se 

první nadnárodní společnosti orientovaly prvotné na téžbu surovín. Príkladcm múze 

být Rockerfeller, který nejenom skupoval všechna americká ropná pole, ale podarilo 

se mu zároveň ovládnout strategický bod v procesu téžba-prodej, a to dopravu. 

Vybíral vysoké částky jak od kupujících, tak od prodávajících, a to i v prípade ropy, 

která nepocházela z jeho nalezišť a která nebyla určená pro jeho rafinérie. Nadnárodní 

společnosti si dodnes udržují velmi silnou pozici v téžbé, ale pŕedevším 

ve zpracování, tj. v provozu rafinérií a prodeji, neboť jejich podíl se v této sfére stále 

pohybuje od r. 1975 kolem 45% podílu. 

Nadnárodní společnosti se postúpení času začaly vytváŕet nejen v prumyslu, 

ale i v sektoru služeb. Vstoupily velmi rýchle i do tohoto pomerné nového odvétvi, 

ačkoliv v tomto segmentu je jejich rozvoj také limitován, neboť služby jsou z velké 

části verejné (štátni) nebo oblastní na vymezeném národním území. 

S rozvojem multinacionálních korporací začalo být také dúležité meŕit dopad 

jejich aktivit na hostující ekonomiku. V následujícím textu nájdeme data, které nám 

pomohou nahlédnout do míry rústu jednotlivých ekonomických ukazatelu 

mezinárodních společnosti a jejich poboček jako celku. Co se týká historických 

trendu, pred rokem 1950 více než 50% amerických FD1 šlo do rozvojových zemí, 

prevážne do zemí Latinské Ameriky. Po roce 50 až do roku 1989 se toto množství 

snížilo, investice byly posílány také do industrializovaných zemí. Tento pokles 

v podílu FD1 do rozvojových zemí splýval s velikým poklesem v podílu 

zamestnanosti v primárním sektoru a s rústem duležitosti zpracovatelského prumyslu. 

V devadesátých letech se opét zvýšila kvóta investic do zemí rozvojových, teď 

už prevážne do zpracovatelského prumyslu, do zemí Asie a Latinské Ameriky. 

Po letech expanze, zahraniční operace 50ti nejvétších ne-finančních transnacionálních 

korporacím stagnovala v roce 2001. Ďalší vývoj pŕímých zahraničních investic 

a presná čísla jsou uvedená v kapitole pŕímé zahraniční investice. 



2.2.1. Historické trendy v číslech 
V následující tabulce jsou shmuty data prúmčrných ročních ríistu jednotlivých 

ukazatelu multinacionálních korporací. Jelikož se práce týká pracovního trhu, je pro 

nás nejzajímavéjším ukazatelem počet zaméstnancú v jednotlivých pobočkách 

multinacionálních korporací. 

Tabulka č.4: Ukazatele prúmérného rústu nadnárodních společností, v % 

Jednotlivé ukazatele Prumerná míra rústu v % Hodnota 
v bežných cenách 
(mld US$) 

1986-
1990 

1991-
1995 

1996-
2000 

2001 2002 

Tržba filiálek 16.0 10.9 10.9 9.2 17685 

Hrubý produkt filiálek 17.3 6.7 7.9 14.7 3437 

Celková aktiva filiálek 18.8 13.9 19.2 4.5 26543 

Export filiálek 13.5 7.6 9.6 -3.3 2613 

Počet zaméstnancu ve 
filiálkach (tisíce) 

5.5 2.9 14.2 -1.5 53094 

Hrubé fixní investice 13.4 4.2 1.0 -3.9 6422 

Zdroj: UNCTAD, Statistical Pocket Boo k, UN, 2004 

Vidíme, že počet zaméstnancu vzrostl rapídne, z 19 miliónu dvč dekády zpet 

na 53 miliónu v roce 2002. Taky ve vétšiné rozvojových zemí podíl zaméstnancu 

v zahraničních fdiálkách vzhledem k celkovému počtu zaméstnancu za poslední dve 

dekády vzrostl. Co se týče tržeb zahraničních poboček, tempo zustává bez 

jakýchkoliv vétších výkyvu, podíly jednotlivých tržeb se rôzni v daných rozvojových 

zemích. 

2.3. Chovaní multinacionálních korporací 

Zvyšování aktivit nadnárodních společností na územích rozvojových zemí 

vede k rostoucí závislosti zemí na téchto společnostech. Technologickou, výrobní 

a obchodní závislost lze do velké míry vysvétlit narustajícími operacemi v rámci 

ekonomických vztahu mezi materskými společnostmi a jejich filiálkami. Neustále 

zvyšující se část životné duležitých dovozu se neuskutečňuje prostŕednictvím 

národních firem, nýbrž prostŕednictvím filiálek nadnárodních společností sídlících 

v rozvojových zemích. Chování nadnárodních společností muže ohrozit i národní 
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suverenitu zemé, prevážne v porušování irrvestičních a daňových politik rozvojových 

zemí. Na druhou stranu však aktivita multinacionálních společnosti ukazuje 

pŕedevším na zájem o snižování bariér prístupu na trh, na zkvalitňování zákonu 

a jejich približovaní se vyspélým zemím. 

1 pŕes svou ekonomickou duležitost nejsou nadnárodní společnosti výlučným 

pánem svého osudu. Vlády mohou dvéma zpusoby pŕispét k podpore místního 

prumyslu. Buď tím, že stanoví nepŕekonatelné vysoká cla a vyžadují stanovení kvót 

na množství použitých tuzemských součástek ve výrobcích, nebo mohou pŕistoupit 

k znárodnení4. 

Velkou predností nadnárodních společnosti je schopnost pŕesouvat 

mezinárodné celou skupinu faktoru výroby. Mohou pŕesouvat fyzický a finanční 

kapitál spolu s kvalifikovanou pracovní silou a moderní technologií. 

Pro multinacionální společnosti je charakteristický rust jejich ekonomické sily doma 

i v zahraničí. Je odhadováno, že tyto společnosti mají v zahraničí více jak jednu 

tretinu svých aktiv, podíl jejich zahraničních prodeju presahuje 40%, v zahraničí 

realizují pŕes 50% svých zisku, mají rozhodující podíl na pŕímých zahraničních 

investicích, jejich podíl na prumyslové výrobe sveta je odhadován asi na 40%, 

na svétovém obchodé se podílejí asi 60%, pŕičemž asi jedna tretina svetového 

obchodu pripadá na obchod mezi filiálkami stejných nadnárodních společnosti10. 

2.3.1. Transferové ceny 
Každá nadnárodní společnost bez ohledu na velikost se musí vypoŕádat 

s problematikou transferových cen. Objem vnitropodnikových transakcí, které 

probíhají pŕes hranice štátu, neustále narustá a současne se tyto transakce stávaj í stále 

komplexnejšími. Príibéžné vznikají nové požadavky na dokumentaci téchto transakcí 

a jsou zavádény stále prísnejší pokuty. 

Co si vlastne pod pojmem transferových cen máme pŕedstavit? Problematika 

takzvaných transferových cen spadá do oblasti mezinárodního zdanení. 

O transferových cenách hovoríme zejména v prípade prevodu statku nebo služeb, 

y-Mezŕický a ko l : Globalizace, 2003 
10 Transnational Corporations, Volume 13, Number 3, December 2004 



které jsou poskytovány mezi kapitálové čijinak prepojenými osobami (společnostmi) 

a které často podléhají rúzným daňovým režimum. 

Transferové ceny jsou ceny, pomoci nichž si jednotlivé meziprodukty 

predávaj í pobočky nadnárodní firmy. Díky takovým cenám mohou firmy obejít 

vysoké dané z príjmu; transferové ceny u dovozu se nasadí vysoko, zatímco u vývozu 

nízko. Výsledkem muže být prodej výrobku firmy ze štátu s vysokou daní z príjmu 

do zemé s daní nízkou (daňová oáza). Výrobek je dále s mnohem vyšší cenou prodán 

další pobočce a zisk vzniklý z této transakce je deponován v daňové oáze. Metoda 

tzv. transferové ceny je bežné používaná nadnárodními společnostmi a v prípade, že 

je správne aplikována s ohledem na ustanovení domácich zákonu, není nelegálni. 

3. Pŕímé zahraniční investice 

Prítomnost multinacionálních korporací je bezpochyby spojená s pŕímými 

zahraničními investicemi. Tyto zahraniční investice jsou považovány za klíčový 

element v rozvojových strategiích v mnohá zemích, pŕevážné v téch rozvojových. 

Obhajoba FDI jako součást národních politik rozvoje sméŕuje k vyzdvižení efektu 

tvorby pracovních míst, transferu technologií a zkušeností. Kritikové namítají, že 

s sebou FDI naopak prinášejí finanční a pracovní ústupky zahraničním investorum, 

nižší mzdy a obecné vykoŕisťovatelské pracovní podmínky. Obé strany se snaží najít 

dúkazy, které by podpoŕily jejich názory. Je jasné, že tyto protichudné pozice vedou 

k zmätení politiku a vlád, které nemají jasné informace o stavu pracovního trhu 

v jejich zemi. 

V minulosti se objevilo pouze nékolik pokusu méŕit dopad FDI na rozvojové 

zemé z dlouhodobého hlediska". Ovšem i bez jakékoliv presné studie neexistuje 

dúvod nepredpokládat pozitívni dopad FDI na ekonomický rust v rozvojových 

" De Mello, Luiz R. Jr: Foreign direct investment in developing countries and 

growth, 1997 

Borensztein, Eduardo R., José De Gregorio and Jong-Wha Lee: How does foreign 

direct investment affect economic growth?, 1998 

Róbert E. Lipsey: The labour market effects of US FDI in developing countries, 

National Bureau of Economic Research, 1996 
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zemích. Musíme si pouze uvédomit, že tyto pozitívni účinky FDI záleží na rôznych 

aspektech ekonomických podmínek dané zemé a taky na jejich ekonomických 

strategiích. 

Dve školy myslení dominují v myšlení ohledné dopadu multinacionálních 

korporací na lidská a pracovní práva. První z nich, tzv. Hymerovo tvrzení, múže být 

považováno za negativní pohled na multinacionální korporace, zatímco pozitívni 

prístup zaujímá takzvaná druhá škola „motor rozvoje". Hymeríiv prístup argumentuje, 

že mezinárodní korporace pŕispívají pŕímo k porašování a zneužívaní lidských práv 

(Hymer, 1979). Prístup „motor rozvoje" naopak argumentuje, že mezinárodní 

korporace podporuj í rozvoj vytváŕením nových pracovních míst, jsou pŕínosem 

nového kapitálu a nových technologií, poskytují zamestnanecké výhody jakou je 

napríklad zdravotní péče, a s tímto rozvojem je nutné spojená podpora sociálních 

a ekonomických práv. (Meyer, 1998, p. 90). Tento pohled vychází z toho, že 

sociálné-ekonomická práva jsou pravdépodobné podporována s rozvojem spojeným 

s aktivitou mezinárodních korporací v zemi. Tyto základní opozitní prístupy jsou 

podstatné pro pochopení názoru na pracovní práva, zaméstnanost a FDI, i když je 

jasné, že debata ohledné závislosti mezi FDI a pracovními právy bude bezpochyby 

pokračovat ješté néjaký čas. 

Letmé ohlédnutí na hlavní otázky sváru ukazuje dvé véci. První z nich j e 

nutnost dalších empirických studií ohledné závislosti FDI a pracovními právy, 

zaméstnaností či právy lidskými. Druhá je, že se človék nemuže spolehnout 

na zobecnení a jednoduché analýzy. 

3.1. Velikost FDI 

Obecné pŕímé zahraniční investice neustále rostou za posledních 30 let, i když 

zde byly nejaké poklesy mezi koncern 80tých let a začátečním obdobím let 

devadesátých. Následující tabulka shrnuje príliv FDI do RE, RTE a sveta celkové 

v mnou vybraných letech. 
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Tabulka č.5: Príliv FDI v milionech doláru 

Región 1970 1980 1990 2000 2001 2002 2004 

Svet 1298 54957 208674 1392957 823825 651188 648146 

Rozvojové zeme 3461 8392 36959 246057 209431 162145 233227 

Afrika 928 392 2430 8489 18769 10998 18090 

Amerika 1586 7485 9701 95358 83725 56019 67525 

Asie 811 396 24264 142091 106778 94989 147544 

Oceánie 136 119 564 118 159 140 66 

Zeme strední a 
východní Evropy 

35 640 26373 25015 28709 34897 

Rozvinuté zeme 9477 46530 171076 1120528 589379 460334 380021 

Zdroj: UNCTAD, World Investment Report 2005 

Po vysokém vzrústu béhem roku 1999 a 2000 FDI prudce klesly 

v následujících dvou letech. V roee 2002 se pŕiliv zahraničních investic sn í žil o 21% 

až na 651 miliárd, což predstavuje asi polovinu investic za rok 2000. Jediná strední 

a východní Evropa tento pokles nezaznamenala, ba práve naopak, byl zde náríist 

o 15%. Na prvním místé v prílivu FDI stále rozvinuté ekonomiky s okolo 71% 

z celkových FDI za rok 2002, i když podíl rozvojových ekonomik na FDI vzrostl 

od roku 1990 o 25%. 

Graf č. 1: Príliv FDI do vybraných regiónu za období 1970-2004 

FDI 

1970 1980 1990 2000 2001 2002 2004 

Zdroj: UNCTAD, World Investment Report 2005 

Co se týče posledních dostupných údaju za rok 2004, múžeme si znovu 

všimnout mírného poklesu v celkových svetových investicích. Významný nárúst 
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ovšem zaznamenaly rozvojové zemé, kde se počet FDI vyšplhal skoro k úrovni roku 

2000. Z rozvojového svéta nejvétší nárust zaznamenala Asie a dále pak Afrika, pokles 

na 66 miliónu doláru v prílivu FDI byl v roce 2004 v Oceánii. 

3.2. Volba umísténí FDI 

Otázkou také je, jaké faktory determinují volbu umísténí FDI 

od multinacionálních korporací. Je zapotŕebí si všimnout i samotných rozdílú mezi 

rozvojovými zemémi. Mezi faktory ovlivňující pŕiliv FDI do téchto zemí múže patŕit 

napríklad výše mezd v rozvojových zemích, úroveň vzdélání, rozloha zemé, 

vzdálenost zemé od sídla materské společnosti, otevŕenost trhu nebo kvalita 

infrastruktury. 

Nízké mzdy v rozvojových zemích sehrály dúležitou roli vezméné toku 

investic pryč z rozvinutých zemí do zemí rozvojových. Na druhou stranu ovšem 

v dnešní dobé již spousta FDI putuje do rozvojových zemí s relatívne vysokým 

mzdami. Ohledné výše mezd existují také rozdílné hypotézy. Vetšina se pŕiklání 

k tvrzení, že výše mezd je dúležitou veličinou pro umísténí FDI.1" Ovšem je zde 

i studie pana Owena (1982), který prokázal, že úroveň mezd mezi signifikantní 

veličinu nepatrí. Obecné však úroveň mezd hraje významnou roli v umísťování FDI 

multinacionálními korporacetni a určují také zpusoby produkční metódy. Materské 

firmy, které poskytují vysoké platy, investují do rozvojových zemí s relativné 

vysokými platy, naopak podniky s nízkými mzdami preferují rozvojové zemé 

s nízkými platy. Úroveň mezd ovšem nesouvisí jen s výši nákladu, ale také s existencí 

koupéschopné poptávky. 

Velikost trhu méŕená velikostí HDP se jeví jako jeden z dôležitých faktoru 

umísténí FDI. Bandera, White (1968) zjistili, že velikost trhu je signifikantní veličina, 

která ovlivňuje umísténí amerických zahraničních investic. 

Vztah mezi pŕílivem FDI a politickou stabilitou v zemi je nejednoznačný. 

Jaspersen (2000) nenašel žádný vztah mezi témito proménnými, naopak Schneider 

(1985) prokázal, že pokud je zemé politicky nestabilní, príliv FDI do zemé je nízký. 

Úroveň vzdélání, v rozvojových zemích pŕevážné základní úroveň, vysvétluje 

hodné z rozdélování a umisťování FDI, dalším pozitivním méŕítkem jc rozloha zemé 

a možnost použití komunikačního jazyka, pŕevážné angličtiny. Z negativních vécí 

12 Flamm (1984), Schneider, Frey (1985), Lucas(1993) 

v 
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jsou to tržní náklady, vzdálenost od zeinč, ve které se nachází materská společnost 

nebo zda se jedná o komunistickou či transitivni ekonomiku. 

3.2.1. Liberalizace trhu rozvojových zemí 
Vlády rozvojových zemí poskytují nadnárodnímu kapitálu nižné stimulace, 

z nichž lze vzpomenout napríklad velkou volnost v oblasti investic, neomezenou 

svobodu pokud jde o transfer zisku a úroku do zahraničí, daňové úlevy a j iné záruky. 

Pŕesto zustávají pro nadnárodní společnosti levná pracovní sila a dostatek surovín 

hlavním stimulem investic nadnárodních společnosti. 

V sedmdesátých letech se rozvojové zeme začaly pŕeméňovat ve "vývozní 

základný" nékterých zpracovatelských produktu pro svétový trh. Touto premenou byl 

odstartován v tomto období industrializační proces s ruznými stupni intenzity 

v 17 zemích Asie, v 13 zemích Afriky a v 21 zemích Latinské Ameriky. 

Od roku 1980 jsou rozvojové ekonomiky liberálizovány ohledne trhu a režimu 

zahraničních investic. Tato liberalizace pŕinesla veliký príliv zahraničního kapitálu, 

služeb a zboží clo zeme . Ve vétšiné rozvojových zemí začal proces liberalizace 

na počátku a v polovine 80tých let. Reformy se týkaly prevážne zavedení 

progresivních tarifu a odstránení netarifních bariér. Jedním z kroku bylo taktéž učinit 

opatrení, která prilákaj í prímé zahraniční investice. Nicméné první kroky reforem 

a úroveň ochrany se lišila stát od štátu. A i když všechny rozvojové ekonomiky 

ve svém procesu reformy zahmuly politiku liberalizace, stupne otevfenosti trhu se 

mezi štáty stále velmi liší. 

Obecné bylo nejvyššího stupne ochrany použito v Jižní Asii a dnes tato oblast 

stále zustává jednou z nejméne otevŕených ekonomik pro príliv zahraničních investic. 

Naopak mezi nejvíce liberalizované zeme patrí zeme Latinské a Karibské oblasti 

a Východní Asie13. Každopádne zustává jasné, že dnešní trh rozvojových zemí je 

daleko více otevfenéjší než byl na začátku 80tých let. 

13 World Bank: Globalization, Growth and Poverty: Building an Inclusive World 

Economy, 2001 
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4. Trh práce v rozvojových zemích 

Pracovní trh vyváŕí jak víteze, tak poražené. Zatímco jsou nová místa 

vytváŕena, j iní práci naopak ztráccjí. V následujících tabulkách nájdeme shrnutí 

ukazatcľii, které sc týkají trhu práce nejen v rozvojových zemích. 

Tabulka č.6: Celkové ekonomicky aktivní obyvatelstvo(tisíce) v daných sektorech, 

v % 

Región 1990 Región 

celkem zemedelství prumysl služby 

Svet 2 504 201 48.9 20.0 31.1 

Rozvojové zeme 1 936 977 60.6 16.1 23.3 

Afrika 265 398 62.8 11.1 26.1 

Amerika 174 833 25.4 23.6 51.0 

Asie 1 494 452 64.3 16.1 19.6 

Oceánie 2 294 75.3 7.5 17.2 

Rozvinuté zeme 393 432 5.3 30.0 64.8 

Zdroj: ILO Bureau o f Statistics, 5th edition (2004). 

Zemédélský sektor stále absorbuje nejvétší počet ekonomicky aktivního 

obyvatelstva, i když podíl v tomto sektoru pokles! i v rozvojových zemích. Tento 

sektor zamestnáva v rozvojových zemích kolem 60% populace, prevážne v Africe je 

zemédélství sektorcm s nejvetším podílem ekonomicky aktivního obyvatelstva 

(necelých 63%). V zemích rozvinutých je tato situace opačná, zde je dominantní 

sektor služeb, který v této oblasti získává na stále vétším významu. 

4.1. Podíly zamestnanosti v jednotlivých odvétvích 

V následující tabulce jsou data ohledné zmeny podilu zamestnanosti ve tfech 

nejduležitéjších sektorech, zpracovatelský prumysl je brán jako čtvrtý (jedná se jen 

o podsoubor sektoru prumyslu), behem let 1980 a 1997. 
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Tabulka č.7: Zmény v zaméstnanosti v hlavních sektorech béhem let 1980-97 

Zemédčlství Prumysl Zpraco> 
prumys 

atelský Služby 

Zcmé 1980 1997 1980 1997 1980 1997 1980 1997 

Argentína 13 11.5 33.7 31.4 21.3 18.3 53.4 57.1 

Bangladéš 72.6 60.1 8.7 21.8 7.4 19.9 18.7 18.1 

Brazílie 36.7 15.6 23.9 22.4 16.9 8.3 39.4 62 

Ch íle 20.9 17.5 25.4 25.4 15.1 16.7 53.7 57.1 

Cín a 74.2 70.9 14 15.8 10.3 11.8 11.8 13.3 

Egypt 57.1 29.4 15.7 25.2 10.6 15.7 27.2 45.3 

Honduras 57.2 32.7 14.8 22.3 10.3 16.6 28.1 45 

India 69.5 60.1 13.1 18.1 10.7 14.9 17.4 21.8 

Keňa 82.2 78.1 6.3 7.8 3.9 4.9 11.5 14.2 

Kórea 37.1 5.7 26.5 41.1 20.9 31 36.4 53.2 

Malajsie 40.8 19.2 18.8 25.8 13.1 18.4 40.5 55 

Mexiko 36.3 23.1 29.1 20.7 16.7 15.5 34.6 56.2 

Nigerie 54 36.1 8.3 6 4.7 3.2 37.8 57.9 

Pakistan 63.2 45.5 13.2 21.5 8.2 14.1 28 33.5 

Filipíny 52.3 41.7 15.1 15.5 10.7 9.9 32.6 42.8 

Senegal 80.7 74.1 6.2 8.4 5.1 8.1 13.1 17.5 

Singapure 1.6 0 41.7 32.2 26 30 56.8 68.1 

Již n í 
Afrika 

17.3 11.2 34.7 30.3 18.2 14.2 48.1 58.5 

Thajsko 70.9 59.8 10.3 16.3 7.8 11.6 18.8 23.9 

Togo 68.8 63.6 9.7 10.4 6.3 6.7 21.6 26.2 

Uruguay 16.7 12.5 28.2 26.4 20.4 19.6 55.2 61.1 

Zambie 76.1 73.7 8.1 8.7 3.2 3.6 15.8 17.6 

Zdroj: ILO, World Labour Statistics Database (LABORSTA) 

Z tabulky jasné vidíme značný posun v charakteru zaméstnanosti 

v rozvojových zemích celkové. Pŕesnéji ŕečeno, ve 22 rozvojových zemích podíl 

zamestnanou v zemédčlství výrazné poklesl. I pŕes tento takt, jak nám již naznačila 

pŕedchozí tabulka, zemédélský sektor stále dominuje. 

Pokles v podílu zaméstnanosti v zemedélství se projevil ríistem podílu 

zaméstnanosti v odvétví služeb. Ve všech zemích, kromé Bangladéše, je zaznamenán 
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jasný vzrúst podílu zaméstnancu ve službách za naši danou periódu. Co se týče 

našeho čtvrtého sektoru, čímž je zpracovatelský prúmysl, zde už tak jasný vzrust 

podílu zamestnanosti nezaznamenáme, ale obecné mužeme ríct, že vzrostl taktéž. 

Napríklad v Koreji, pokles podílu zaméstnancu v zemédélství je značný, vyvážen na 

druhé strane rustem podílu služeb a menším podílem rústu zpracovatelského 

prúmyslu. Zato napríklad v Pákistánu došlo k daleko více zŕetelnéjšímu zvýšení 

podílu ve zpracovatelském prúmyslu než ve službách. OvŠem, ze vzorku 22 zemí, 

které jsou uvedený v tabulce, ve 12 z nich je pokles podílu zaméstnancú 

v zemédélském prúmyslu doprovázen nejen nárústem podílu ve službách, ale i 

v prúmyslu. 

4.2. Vzdélanost na pracovních trzích 

Data, která jsou umísténá v tabulce pod textem, vypovídají o podílu 

pracovních pozic pro vysoce kvalifikované pracovníky k celkovému počtu 

pracovních míst14. 

Je evidentní, že podíl vysoce kvalifikovaných pracovníku je v rozvojových 

ekonomikách minimálni. V porovnání s vybranými rozvinutými ekonomikami je 

podíl vysoce kvalifikovaných pracovníkú v rozvojových zemích, s výjimkou 

Singapuru, opravdu zanedbatelný. Jediné pozitívum pro rozvojové zemé je, že 

ve vétšinč z nich došlo k nárustu podílu téchto pracovníkú, což míižeme do určité 

míry pŕisoudit i multinacíonálním korporacím, které pracovníkúm v rozvojových 

zemích poskytují i školení a odborné semináre. 

14 These are workers categorized as Major Group I and 2 when the ISCO-88 

systém is used and Major Group 0/1 and 2 when the ISCO-68 is used. 
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Tabulka č.8: Podíl pracovníeh míst pro vysoce kvalifikované pracovníky 

k celkovému počtu pracovních míst 

Zeme 1990 2000 

Filipíny 0.07 0.08 

Singapure 0.17 0.21 

Thajsko 0.06 0.09 

Mexiko 0.04 0.05 

Uruguay 0.15 0.16 

Korca 0.07 0.09 

Honduras 0.09 0.08 

Pakistan 0.06 0.06 

Brazílie 0.07 0.08 

Chile 0.12 0.14 

Malajsie 0.12 0.15 

USA 0.30 0.33 

Nemecko 0.16 0.18 

UK 0.24 0.27 

Zdroj: Calculated from ILO LABORSTA Labour Statistics Database 

5. Legislatívni rámec pracovních podmínek 

Pracovní podmínky jsou v rade míst sveta velmi neuspokojivé a mnohde se 

dokonce zhoršují. Snížení nezamestnanosti vétšinou nebýva doprovázeno zlepšením 

pracovních podmínek téch, kteŕí pracuj í. Ve svete existuje presvedčení, že vytvorení 

patričných pracovních príležitostí je nejlepší cesta jak zabránit chudobe. Ale musí to 

být práce, která nejen poskytne odpovídající príjem, ale prevážne dobré pracovní 

podmínky. Tyto podmínky by se mely dodržovat také v rozvojových zemí. 

Existuje veliká rozdílnost v pracovní produktivite mezi svetovými zememi. Je 

duležité zduraznit fakt, že rozdíly v úrovni pracovní produktivity nemaj i nie co 

dočinení s rozdíly v náročnosti samotné práce. Naopak, často se poukazuje právč na 

rozdíly v pracovních podmínkách. Chudí pracující v rozvojových zemí mohou 

usilovné pracovat dlouhé hodiny ve špatných pracovních podmínkách, ale stále mají 

nízkou pracovní produktivitu a tudíž menší príjem, protože mají nedostatek vzdélání, 

není zde dostatečná technologie a chybí i ostatní faktory, které produktivitu zvyšují. 
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Z právnického hlediska múže ke zlepšení pracovních podminek pŕispét 

dohoda o pravidlech zajišťujících spravedlivéjší podmínky. Pokud bychom mohli 

pŕitlaéit mezinárodní korporace k významnému zlepšení pracovních podminek 

a mezd pro nekvalifikované pracovníky v rozvojových zemích, nezlepšili bychom 

pouze životy stamiliónu téch nejchudších pracujících, ale společnosti z rozvinutých 

zemí by dál nemusely čelit vysoké konkurenci z rozvojových zemí, které je 

dosahováno zaméstnáváním levné pracovní sily. Tady se ale dostávame do konfliktu, 

protože, jak už jsem zrnín i la, pokud chtéjí rozvojové zemé proniknout na svétový trh, 

budou vétšinou rozvinutým ekonomikám konkurovat nižší cenou. 

Snahy rozvojových zemí se soustŕedily na vypracovaní mezinárodních 

pravidel chovám nadnárodních společnosti, které regulovaly jejich aktivity. Jednaní 

v rámci OSN na prelomu sedmdesátých a osmdesátých let byla zdlouhavá a narážela 

na mnoho pŕekážek. Mezinárodní vládni pracovní skupina složená z pŕedstavitelu 

48 zemí pracovala ve velmi špatných podmínkách, neboť rozpory uvnitŕ pracovní 

skupiny byly velké a hluboké a odrážely radikálné odlišné postoje pŕedstavitelu 

skupiny 77 I dosažený kompromis mezi pŕedstaviteli nadnárodních společnosti 

a témi, kteŕí jsou ovlivňováni jejich aktivitami, postrádá konkrétni prístupy 

a mechanismy. Z téchto clúvodň se stává možnost aplikace téchto pravidel 

ncdosažitelná. 

Navíc tato pravidla nepŕedstavují žádnou ochranu pro rozvojové zemé, nýbrž 

tvorí morálni podporu pro nezávislé vlády, které chtčjí doopravdy ochránit svoje 

národní zájmy. Jinými slovy, ochrana národních zájmú pred nebezpečím 

nadnárodních společnosti záleží pŕedevším na opatŕcních, které vláda múže a chce 

učinit v daném momentu. Zároveň tato ochrana záleží na politickém sméru a jeho 

ekonomickém charakteru a na pevném postoji této vlády v boji za ochranu životních 

zájmú svého národa. 

15 G-77, skupina 77 rozvojových zemí, založena 1964 
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5.1. Deklarace multinacionálních korporací 

Tato deklarace"' byla pŕijata ILO vroce 1977 a poslední zmeny byly 

provedeny v roce 2000. Jedná se jen o univerzálni inštrument ŕídící jednaní 

nadnárodních společností ohledné zamestnanosti a pracovního odvétví. Dva vzájemnč 

závislé cílc jsou podpoŕit pozitivní prínos multinacionálních společností 

do ekonomického a také sociálního pokroku a minimalizovat obtíže, které mohou být 

činností multinacionálních společností vyvolány. 

Hlavními body deklarace jsou: 

• Obecná politika - dodržovaní národních zákonu, respektování mezinárodních 

štandardu, právo na práci 

• Zamšstnanost - podporil plnou zaméstnanost, dodržovat rovnost na trhu 

práce, zlepšit sociálni systém zabezpečení 

• Zaškolování - rozvoj národních politik pro zaškolování, zajistit dostatečnou 

úroveň vzdelanosti v multinacionálních společnostech, podpora rozvoje vzdelanosti 

a odbornosti 

• Pracovni a životní podmínky - nabízet rovnocenné mzdy a zisky, zajistit 

základní potreby pracujících, podpora zrušení detské práce, zajistit vyšší štandardy 

bezpečnosti práce 

• Prúmyslové vztahy - respektovat svobody sdružování a práva organizací, 

ulehčit společné vyjednávání, poskytnout konzultační mechanismy 

5.2. Role ILO 

Mezinárodní organizace práce (ILO) se včnuje hospodáŕským i sociálním 

aspektúm rozvoje. Patrí mezi špecializované organizace vzniklé dfíve než OSN. ILO 

byla založena roku 1919. Její dlouholetá a široce zaméŕená snaha o vymezení 

a monitorování pracovních štandardu poskytla rámec pro definování mezinárodních 

pracovních norem a smémic, které se stály součástí legislatívy takŕka všech zemí 

sveta. 

16 Celým nazvem: Tripartite Declaration of Principles conceming Multinational 

Enterprises and Social Policy 
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ILO se ŕídí zásadou, podlé níž múže být sociálni stabilita a integrita zachována 

pouze za predpokladu, že je podepŕena sociálni spravedlností, zvlášte právem na práci 

s nárokem na spravedlivou odmenu a ve zdravém prostredí. 

Cílem ILO je již po radu let zajistit pfíležitost dústojného zaméstnání pro 

všechny. Mezinárodní konference práce schválila čtyri hlavní cíle, kterých je k tomu 

treba dosáhnout: 

• podpora a realizace základních pracovních princípu a práv 

• vytváŕení širších príležitostí k získání dôstojné práce a príjmu 

• zlepšování sociálni ochrany a zvyšovaní její účinnosti 

• posilování dialógu mezi vládami, obchodním sektorem a odbory 

Ke splnení téchto cílu se ILO zaméruje na oblasti, jako je bezpečnost práce, podpora 

drobných a stfedních podniku, odstraňovaní diskriminace a nerovnosti mezi ženami 

a muži, postupné odstraňovaní detské práce a prosazování Deklarace o základních 

pracovních principech, schválené na Mezinárodní konferenci práce v roce 1998. 

ILO se pri rozvíjení technické spolupráce zaméruje na podporu 

demokratizace, boj proti chudobé a ochranu pracujících. ILO konkrétné pomáhá 

státum vytváŕet vlastní legislatívu a podnikat praktické kroky pri zavádéní štandardu, 

zakládáním úradu pro bezpečnost a zdraví pri práci, zavádéním systému sociálni 

podpory a pofádáním vzdelávacích programu pro pracujíeí. Projekty jsou realizovaný 

za úzké spolupráce se zemémi prijímající pomoc, dárcovskými štáty a sítí oblastních 

a místních poboček ILO v mnohá zemích sveta. Programy technické spolupráce 

probíhají zhruba ve 140 zemích; za posledníeh deset let vydala ILO každoročne 

na projekty technické spolupráce približne 130 miliónu USD. 

Na počátku sedmdesátých let bylo organizováno šest projektu ILO obsahující 

empirické studie chování multinacionálních korporací. Jeden z nich byl zaméŕen 
f r j -j 

na nezaméstnanost, mzdy a pracovní podmínky . 

5.3. Ostatní instituce 

Nejen multinacionální korporace vytváŕí nová pracovní místa, ale i místní 

ekonomicko-rozvojové agentúry (LEDA), které rovnéž v rozvojových zemích vytváŕí 

pracovní pozice a podporují podnikatele z rúzných odvetví. Od roku 1993 bylo témito 

17 ILO: The impact of multinational enterprises on employment and training, 1999 
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agentúrami vytvoŕeno v centrálni Americe více než 25 000 stálých míst a pfes 16 000 

krátkodobých míst. Také ILO se podílí na tvorbé téchto agentúr. 

Pŕedsvédčení, že zaméstnanost je nezbytným prostfedkem v boji proti 

chudobé, bylo shledáno jako závér svétového summitu pro sociálni rozvoj v roce 

1995 a také o pét let pote na speciálním zasedáni Spojených národu. 

Odpovédí na tyto závéry se stalo vytvorení Globálni zamestnaneckú agendy. 

Ta napomáhá nejen k vytváŕení pracovních míst, ale má pozitivní vliv i na zlepšovaní 

životních podminek miliónu lidí, kteŕí ve svém zaméstnání nedosahují príjmu, které 

by j im umožnily vyváznout z chudoby. Agenda také háji zájmy a pracovní práva, 

adekvátni príjem, zaručení sociálni ochrany. Jedním z eílu agendy je také si 

uvédomit, že práce není zboží, protože pracovní trh využívá lidské energie, spoléhá se 

na lidskou motivaci a potreby, které zahrnují také nutnost ochrany a spravedlivého 

jednání. 

Základní mezinárodní štandardy vdávané ILO usilují o podporovaní 

a zlepšování lidských práv, ale také vyjadŕují rozdílné cesty, podlé nichž by pracovní 

trh mohl fungovat efektívne. Exístují dve mezivládní snahy jak podpoŕit studie 

o dopadu FDI a mezinárodních korporací na práci a zaméstnanost. První m z nich je 

prameň ILO slcdující deklaraci mezinárodních společnosti, druhou je snaha 

mezinárodní skupiny expertu pracující na mezinárodních standardech účetnictví 

a zpravodajství. (ISAR). Ty jsou ovšem stále na začátku svého rozvoje. 

5.3.1. Prípad Ugandy 
Znovu sc dostávám ke konkrétnímu príkladu, na kterém si ukážeme fungovaní 

legislatívy v jedné z rozvojových zemí. Uganda je jednou z rozvojových zemí, kde 

mezinárodní korporace pŕispély značné k zlepšení pracovních príležitostí a ke snížení 

chudoby v zemi. Firmy v plantážích neposkytuj í jen značný počet pracovních míst 

a tím i obživu pro rodiny pracujících, ale krome toho pŕispívají také k rústu národní 

ekonomiky skrz úhrady vládám ve formé daní, poplatku a dividend. 
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Graf č.2: FDI v Ugandé 1995-2001, v milionech doláru 
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Zdroj: UNCTAD: World Investment Report 2002 

Z hlediska poradí prílivu zahraničních investic do rozvojových zemí se 

Uganda s pouhými 229 milióny dolary v rocc 2001 umístila na jednom z posledních 

míst. Bčhcm periódy 1986-2001 Uganda zaznamenala 99% nárust FDI, zatímco 
f ' 18 

celkový trend poskytovaní zahraničních investic do rozvojových zemí pokles . 

Zemédélský sektor zaujíma v ugandské ekonomice 40% GDP, 70% celkového 

exportu a 80% zamestnaných. Káva je pro Ugandu historicky nejduležitéjší a nejvetší 

odvétví zemédelství14. Zaméstnání na kávových plantážích tvorí až /. 20 
pro 500 000 domácností jedinou možnost pr í jmu. ' 

Podlé UNCTAD's World Investment Report 2002 hostí Uganda 30 filiálek 

multinacionálních korporací.21 Pŕedevším se jedná o plantážní sektor, již dŕíve 

zmĺnéná výroba kávy, rozvíjí se i péstování kvétin. Z tabulky pod textem tento posun 

mužeme taktéž sledovat. 1 čaj se pro Ugandu stává duležitou vývozní komoditou. 

18 UNCTAD: World Investment Report 2002, Country fact sheet: Uganda. 
19 Ministry of Agriculture: Pian for Modemisation of Agriculture: Eradicating 

Poverty in Uganda, 2000. 
20 MFPED: The Path Forward in Uganda's Coffee Sector, 2001 
21 UNCTAD: World Investment Report 2002, Country fact sheet: Uganda 
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Tabulka č.9: Vybrané makroekomické ukazatele, 1995 - 2002 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

HDP per 
capita (US$) 

304.1 309.2 323.7 294.9 248.6 261 

Zemčdelství/ 
HDP (%) 

44.2 42.7 42.5 41.6 37.7 36.6 

Mira rústu 
HDP 

4.5 5.4 7.3 5.9 5.7 6.0 4.9 

Zemedčlství 6.6 5.2 4.2 5.8 3.9 

Prúmysl 11.0 3.4 4.9 5.2 10.9 

Služby 7.2 5.3 5.2 6.0 5.8 

Export 
(mil. US$) 

639.3 592.6 510.2 453.8 441.8 444.2 539.4 

- Káva 396.2 309.3 306.7 186.9 109.6 85.3 100.8 

- C a j 15.3 30.5 22.6 25.5 27.7 26.8 29.4 

- Kvetiny 2.8 3.6 7.5 8.3 13.2 20.6 26.8 

Zdroj: Development (UNCTAD): World Investment Report 2004 

Nyní se dostaneme k legislativnímu rámci zemé, která je bezpochyby 

duležitou hostující zemí pro pobočky multinacionálních korporací. Jako ostatní firmy 

v sektoru, také mezinárodní korporace jsou pŕedmétem zákonu, které definuj í 

podmínky zamestnávaní a udávají minimálni štandardy pracovních podmínek v zemi. 

Ty jsou dány temito akty. 

• The Employment Act, 1975 

• The Trades Disputes (Arbitration and Settlement) Act, 1964 

. The Factory Act, 1964 

. The Trade Unions Decree, 1976 

. The Workeťs Compensation Act, 2000 

V dnešních dnech odbory poukazují na to, že pracovní vztahy mezi multinacionálními 

korporacemi a pracovníky v plantážním sektoru jsou výborné až excelentní od té 

doby, co mezinárodní korporace začaly respektovat pravidla a smlouvy ohlednč 

pracovních vztahú22. Navíc, mezinárodní korporace začaly poskytovat zdravotní péči, 

vzdélávání a zaškolování. Pracovní vztahy mezi zamestnanci a odbory v zemédélství 

22 Fashoyin, Tayo: Economic liberalization and industrial relations in Uganda, 

1997 

35 



jsou značné lepší dnes než pred desíti lety. Obe strany se naučily ŕešit spory 

rozhovory a ne nekonečnými hádkami. 

The Employment Act of Uganda nestanovuje minimálni mzdu v plantážním 

sektoru. Necháva j i na kolektivním vyjednávaní mezi zaméstnavateli a odbory. 

V princípu je fixní minimálni mzda daná tnstrannou smlouvou,23 ale musí se 

podotknout, že žádná minimálni mzda nebyla odsouhlasena béhem posledních pár let. 

Otázka mezd byla jednou z nejvíc diskutovaných otázek v plantážích v Ugande. Rust 

mezd nezanechal klidnou ani intlaci, která následné vedia k hádkam s managementem 

plantáží. Z jejich strany byl plantážní prumysl zasažen nestabilními cenami 

v mezinárodním trhu, konkurencí importu s nižšími cenami a vzrústajíci cenou 

zemedélských vstupu. 

Nicméné plantáže vlastnené mezinárodními korporacemi se zdají být lépe 

organizované než jiná část zemédélství, tudíž mzdy a podmínky díky kolektivnímu 

vyjednávání smeruj í k pnznivéjšímu stavu než v ostatních sektorech zemédélství. 

Ovšem absence minimálni mzdy v čajovém sektoru zústává nadále pŕedméteín sváru. 

Maximálni pracovní týdenní doba je stanovena na 48 hodín béhem 6ti dnu. 

Kolektívni' smlouvy poskytuj! kratší pracovní týden, ale konečným vyjednávaním 

byla odsouhlasena pracovní doba obecne na 40-45 hodín béhem 6ti dnu, pŕesčasy 

jsou placené. 

Minimálni doba dovolené je 21 dní ročné, i když v kolektivních smlouvách je 

ujednáno 24-30 pracovních dnu volná. Dovolená je zahrnuta v každé smlouvé, ať už 

se jedná o mezinárodní korporace či domáci firmy a ať už se jedná o jakýkoliv sektor. 

Podlé zákonu Ugandy jsou pracovníci oprávnéni mít jeden mésíc plné placené 

nemocenské dovolené. 

5.4. Obuvnícky prúmysl 

Nyní se dostanú ke konkrétnímu prípadu z oblasti obuvního prumyslu. Tento 

prúmysl zústává vysoce pracovné intenzivní aktivitou, bez ohledu na nedávné 

technologické inovace v tomto odvétví. Z tohoto duvodu produkce pokračuje 

v pŕesouvání se pres národní hranice ve snaze o nižší mzdy a levné suroviny" '. Díky 

vysoce špecializovaným pracovním skupinám, vzrústem nákladu na výrobu 

23 Labour Advisory Committee 
24 US Department of Labor, 1997 
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a rozdíIných praktik se výroba bot stala v rozvinutých zemích velmi nekonkurenčním 

odvetvím. Firmy z rozvinutých zemí uzavŕely své továrny, vzaly své know-how 

a marketingové praktiky a pŕenesly je do rozvojových zemí25. Rozvojové štáty se tak 

pro obuvnický prumysl stály z velké části čistým vývozcem. 

Tyto údaje jsou patrné z tabulky 8. Spojené štáty americké mají nejsilnéjší 

kúpni silu, dovážejí více než 28 procent svčtové obuvi. Navíc jsou USA zemí 

s vetšinou značkovou obuvi, která své prumyslové zdroje čerpá z jiných části svéta. 

Tabulka č. 10: Celkový trh obuvi v roce 1998 v milionech páru bot 

Výrobci Dovozci Vy voze i 

Zeme Počet páru Zemé Počet páru Zemé Počet páru 

C í na 5,520.0 USA 1,476.6 Cína 3,086.1 

India 685.0 Hong Kong 1,055.5 Hong Kong 1,025.5 

Brazílie 516.0 Japonsko 348.7 Itálie 381.8 

Itálie 424.9 Nemecko 325.3 Vietnam 185.5 

Indonésie 316.3 UK 260.3 Indonésie 172.7 

Turecko 276.7 Francie 252.0 Spančlsko 150.4 

Mexiko 270.0 Itálie 162.3 Brazílie 131.0 

Thajsko 260.0 Nizozemí 109.9 Portugalsko 93.0 

Pákistán 226.8 Polsko 105.0 Belgie 67.0 

Celkem 10,78.6 - 5,320.6 - 6,205.2 

Zdroj: ABICALCADOS, 2000 

Do popredí se ve všech daných ukazatelích (až na import) dostala Čína. Co se 

týká nejvétších producenti! obuvi ve svété, je zde zástup rozvojových zemí, výjimkou 

je Itálie. Čína z hlediska výroby bot tvorí až 50% celosvetové výroby. Co se týká 

vývozcu, tak i zde jsou vetšinou zastoupeny rozvojové zeme, již zmĺnéná Čína 

zaujímá opet okolo 50% celkového vývozu páru bot. Ostatní kupující z rozvojového 

sveta, pŕedevším Evropa, okopírovala praktiky ohledné získávání zdroju 

z rozvojových zemí zahrnující rozdelení fetézce aktivít mezi globálni kupce (jež se 

25 Bazan and Navas-Alemán, 2001 



stará o design, marketing, nabídkový ŕetézee) a místní obuvnícke výmbee, kteŕí se 

staraj í jen o priimyslové aspekty 2(\ 

Když tito celosvetoví kupci našli schopné producenty v rozvojových zemích, 

mély nicméné zájem o duslednost kvality výrobku z dlouhodobého hlediska. Kupci 

zorganizovali celkovou strategickou kontrolu, která zahrnovala dohlížení na místní 

producenty v oblasti technických štandardu produktu a programu na kvalitu 

managementu. Efekty všech pracovních programu jsou ovšem nejednoznačné 

a protichudné. Ve vztahu k eťektum ochrany zaméstnanosti bylo argumentováno, že 

silná ochrana zabraňuje pracovnímu rustu a nabývá na intenzite nezaméstnanost 

stimulovaná náhradou práce, odrazuje zaméstnavatele od náboru pracovníku v čase 

ekonomické expanze, a že to ponouká k uzavírání dočasných smluv, pŕesčasúm 

a nej istým pracovním vztahum. 

Ve skutečnosti tato vysoká míra zapojení rozvojových zemí jako dodavatele 

ŕetézee obuvnického prumyslu klade spoustu otázek týkajících se místního 

prumyslového rozvoje, pracovních štandardu či životních podmínek v rozvojovém 

svete. Štandardy často slouží jako duležité ekonomické a sociálni cíle chránicí zdraví, 

bezpečnost a životní prostredí. 

5.5. Détská práce 

Podlé údaju UNICEF je na svété 250 miliónu detí nuceno pracovat. Nejvétší 

podíl na svétové populaci pracujících detí má Asie (61%), následuje Afrika (32%) 

a poté Latinská Amerika (7%)~7. 

Zatímco je detská práce vnímána jako krutá praktika, která omezuje détská 

práva a možnosti, z historického hlediska je tento pohled docela nový. V západních 

zemích do lQ.století vétšina detí pracovala a neexistovala jediná zmĺnka o porušování 

détských práv. Tento názor se zménil v polovine 19.století pod tlakem 

sjednocovacího procesu. Tyto zmeny mohou být vysvétlovány zejména 
•28 

ekonomickými motivy, pŕedevším šlo o snahu posílení konkurenceschopnostr , 

protože détská práce je bezpochyby levná. 

26 Bazan and Navas-Alemán, 2001 
27 UNICEF: Child Protection Information Sheet, 2004 
28 The Research Agenda: Fabrizio Zilibotti on the Equilibrium Dynamics of 

Policies and Institutions,2005 
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Co se týče sociálních štandardu ohledné zákazu zaméstnávání detí nebo 

otrocké práce, jsou tyto štandardy ve vétšinč rozvojových zemích nutné, ale taky 

mohou být pŕedmétem mnohých manípulací nekterých sektoru a mezinárodních 

korporací. Je ovšem nutné si uvédomit, že i kdy/ zlepšíme pracovní podmínky 

napríklad ve vývozním odvetví, které zde mohou být nékdy šokující v porovnání 

s Evropou, nie to nezmení na podmínkách v tradičním zemédélství24. 

Po škandálu, o který se zasloužila firma NIKE sjejími praktikami 

ve Vietnamu, se spousta mezinárodních korporací začala více podrobovat pracovním 

standardúm. Američtí kupci sc dokonce museli podrobit federálnímu zákazu ohledné 

dovozu jakéhokoliv zboží, k némuž byla za potŕebí détská práce3", špeciálne zboží 

z Brazílie a v obuvnickém prúmyslu. A právé Brazílie byla jednou z hlavních 

rozvojových zemí, která byla nejvíce zasažena zmčnami v poptávce zpúsobené témito 

štandardy. 

Zálcžitost ohledné detské práce byla základem pro spor mezi brazílskou 

a americkou vládou. Béhem sjezdu WTO v prosinci 1999 president USA verejné 

kritizoval Brazílii za používání detské práce pfevážné v obuvnickém prumyslu. 

Brazilská vláda prohlašovala, že toto téma bylo již vyŕešeno vroce 199831. Bohužel 

úroveň, v jaké byl tento problém vyŕešen, je stále kontroverzní; vsoučasných 

výzkumech obuvničtí prúmyslníci prohlašují, že bylo od détské práce již upušténo. 

Na druhou stranu, nékteré prameny kupujících pŕiznaly, že zde stále existují určité 

podniky v okrajových částech mesta, kde od detské práce upušténo nebylo. V každém 

prípade se používání détské práce v obuvnickém prúmyslu snižuje a Brazílie je jeden 

z príkladu, kde byly úspešne implementovány pracovní štandardy32. 

29 Paul Krugman: In Praise of Cheap Labor Bad jobs at bad wages are better than 

n o j o b s a t all,1997 
30 Více infonnac: ILO: Local Implementation of Quality, Labour and 

Environmental Standards: Opportunities for Upgrading in the Footv eur Industry, 

2003 
31 Correiodo Povo, 1999 
32 ILO: Convention No. 182 on the Elimination of the Worst Forins of Child 

Labour, 1999 
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Tabulka číslo jedenáct nám ale ukazuje, že rozvojové zemé mají v prijímaní 

štandardu co dohánet. Tyto dohody, ať už ústni či písemné, byly uzavŕeny mezi 

americkými a evropskými kupci a výrobci obuvi. 

Tabulka č. I 1: Počet dohod zakazující détskou práci 

Brazílie USA Evropa 

Početdohod N % N % N % 
Písemnc dohody 1 5.3 7 43.5 3 75.0 

Ustnídohody 1 5.3 6 37.5 - -

Neexistuji 17 89.5 3 18.8 1 25.0 

Celkove 19 100.0 16 100.0 4 100.0 

Zdroj: tíazan and Navas-Alemán, 2001 

Co se týče pracovních štandardu v oblasti detské práce je zrejmé, že Brazílie, 

jakožto zástupce rozvojových zemí v obuvnickém prumyslu, dosud neprijala 

dostatečný legislatívni rámec, který by pomohl zlepšit podmínky na trhu práce. 

V Americe či Evropé již tyto štandardy prijímaný jsou, pŕevážná část v psané podobe. 

Mužeme si položit taktéž otázku, zda dodržování pracovních štandardu ovlivňuje 

mzdy pracujících33. To je téma vysoce debatované a dále se jím budu zabývat 

v následující kapitole. 

Zde jen krátce zrníním výsledky studie International Labour Office'4 . Bylo 

zde vysvétleno, že kalkulace mezd bude vypadat lépe či húfe v závislosti na ménč, 

ve které je méŕíme. Napríklad v oblasti Sinos Valey, což je oblast s rozsáhlým 

obuvníckym prumyslem, mzdy vzrostly z RS0.70 na 1.24 za hodinu mezi léty 1995-

2000. Kdežto pokud to premeníme na dolary, mzdy poklesly z US$0.86 na US$0.68 

za hodinu. Navíc, pokud jsou reálné mzdy redukované o míru inflace, prumčrná mzda 

v roce 1999 (R$367.28) byla skoro na stejné úrovni jako v roce 1994(R$365.06)3-' 

33 Mzdy jsou predmétem kapitoly 6. 
34 Lizbeth Navas-Alemán and Luiza Bazan: Local Implementation of Quality, 

Labour and Environmental Standards: Opportunities for Upgrading in the 

Footwear Industry, 2001 
35 Nogueira, 2000 



Ale abych zanechala tento spor pro další kapitolu, odvolám se na pana 

Schmitze (1997), který jako jeden z mála poznamenal, že v obuvnickém prumyslu 

existuje trend k zlepšení mzdových podminek založený na rozdílném systému placení 

spojeného s rústem produktivity36. 

6. Mzdy 

Mzdy v rozvojových zemích byly a jsou pŕedméty rozsáhlé literatúry 

a početných empirických studií37. Jediným problémem pri téchto studiích je, že není 

k dispozici časový sled dat ohledné pracovních charakteristík, úrovné vzdélanosti, či 

schopnosti a zručnosti. Tím pádem je težko ŕíct, Čím jsou vysoké mzdy placené 

multinacionálními korporacemi zpusobené. Je ovšem nutné si uvédomit, že jsou to 

práve ony nízké mzdy, které umožnily rozvojovým zemím v nékterých odvétvích 

vstoupit na svétový trh. 

V nékterých studiích byly zkoumány mzdy placené mezinárodními 

korporacemi v Africe. Bylo zjišténo, že zahraniční firmy platí vyšší mzdy skoro 

vc všech odvétvích prumyslu. Jedinou výjimkou se stalo Pobreží Slonoviny, kde 

zahraniční firmy platily o 20% nižší mzdy v celém prumyslu jako takovém. (Lipsey 

and Sjôholm, 2004a). 

Nékteré rozdíly mohou být často vysvétlovány tendenci mezinárodních 

korporací investovat do relativné vysoko-mzdového prumyslu nebo do části zemé 

s vysokými príjmy. Ale néco z toho múže zahmovat jen vyšší mzdy pro určité 

skupiny pracujících. Není zrejmé jak takové diference mohou existovat nebo jakým 

smérem jdou. Mezinárodní korporace pŕinášejí vyšší technologii, která nechává 

vzrust mezní produktivitu práce. Ovšem použití vyšší technologie požaduje 

po pracovnících dosáhnout vyšší vzdélanosti a naučit se novým schopnostem. 

Pracovníci mohou preferovat místné vlastnenou firmu, protože tyto firmy 

mohou dodržovat místní zvyky a tradice, a pracovníci tak mohou být kompenzováni 

36 První zmĺnky ohledné týkající se rozdílu v reálných mzdách s produktivitou 

nájdeme již u Ricarda (1817) 
37 napríklad: Yasuo Kuwahara, Teruo Harada and Yoshihiro Mizuno: 

Employment effects of foreign direct investments in ASEAN countries, 1979 

Katz & Murphy,1992; Bound & Johnson,1992; Wood,1995 

41 



vyššími mzdami k prekonaní této preference. Jelikož je místní poznaní pracovního 

trhu mezinárodní korporací omezené, mohou tyto společnosti platit vyšší mzdy 

pro prilákaní lepší pracovní sily, zatímco místní firmy vi, jak pŕilákat lepší 

pracovníky bez placení prémií k mzdám. Konečné, mezinárodní korporace mohou 

platit prémie ke snižování pracovní fluktuace pracovníkú, protože privezly vlastní 

technologii do zemé a maj í strach, že by se tato technologie mohla dostat pri časté 

zméné pracovníkú do domácich firem. 

Pokud mezinárodní korporace najímá vysoko placené pracovníky z místnich 

firem, nebo koupí místní společnost s relatívne zručnými silami, mohou být tyto 

skutečnosti spojovány s vyššími mzdami v mezinárodních korporacích, nižšími 

mzdami v místnich firmách a s nulovým efektem na prúmérné mzdy v prumyslu. 

Pokud mezinárodní korporace platí více, ale najímají so ústavné ty nej lepší 

pracovníky, zvyšujicí se pntomnost mezinárodních korporací muže být spojována 

s vyššími mzdami v odvétví, ale ne s vyšší úrovní mezd v domácich firmách. 

Konečné, muže zde také dojít k pŕelévání efektu, kdy zvyšujicí se pŕítomnost 

mezinárodních korporací v odvétví je spojovány s vyššími mzdami v místních 

firmách. 

Jasný je dúkaz, jak bude ukázáno na príkladu Namibie v následujícím textu, že 

mezinárodní korporace ve vétšiné rozvojových zemí platí vyšší mzdy a že mohou 

platit vétší mzdy pro pracovníky dané kvality. Rozdíly ve mzdách jsou vysvétleny 

tím, že závody mezinárodních korporací smčŕují k tomu být vétší, být více kapitálové 

intensivní. Velká rozloha mezinárodních korporací muže být spjata s jejich produkční 

technologii, nebo s pristúpení k širšímu trhu. 

V nékterých studiích jsou rozlišovány mezinárodní koiporace dle jejich 

národnosti a vztahu k výši mezd. Napríklad Ramstetter (1999) ve své studii zjistil, že 

v Singapuru, mezi léty 1980-1996, byly na trhu firmy jak z Číny, tak z Evropy, které 

platil y daleko nižší mzdy než firmy z USA. V Číné našel i rozdíly ve mzdách, které 

jsou vypláceny domácimi firmami. 

Svédectví o efektu prítomnosti mezinárodních korporací na mzdy 

v rozvojových zemích ukazuje silné na placení vyšších mezd právé témito firmami. 

Nicméné malý počet výzkumu ohledné celkových úrovní mezd v odvétvích 

v rozvojových zemích, kombinovaný se silným dúkazem o rozdílech ve mzdách mezi 

samotnými mezinárodními korporacemi nasvédčuje tomu, že celková úroveň mezd 

roste se vstupem mezinárodní korporace do odvétví. 



6.1. Prípad Namibie 

Ekonomika Namibie je považována za jednu z nejvíce produktivních v sub-

saharské Africe se špecificky vysokou mirou zdroju per capita. Mimo poušť je zemé 

vhodná pro zemédélství a má navíc nejbohatši náplavy diamantu. Taky má veliké 

zásoby uránu a medi. 

Tabulka č. 12: Vývoj HDP v Namibii v letech 1990-1995 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 
HDP 
(milióny $) 5956 6643 7894 8372 10243 11672 
Reálny 
rust % 0,3 6,6 7,5 -1,9 5,4 3,5 

Zdroj: Centra Statistic Office, National Account, 1994 

GDP dosáhl nejvétšího prumémého rústu 3,3% mezi lety 1989 a 1994. V roce 

1995 dosáhl 11 mld. USD, což je hodnota dvakrát vétší než vroce 1990. Co se týká 

FDI, v následujícím grafu vidíme, že od roku 1990 pŕímé zahraniční investice pomalú 

rostou. V roce 1993 byl zaznamenán pokles, který je ale znovu následován pomalým 

rustem. 

Graf č.3: Vývoj FDI v Namibii v letech 1990-1996 v milionech USD 

Príliv FDI 

Príliv FDI | 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Zdroj: Central Statistic Office, National Account, 1994 

Co se týče pracovního trhu, z odhadované pracovní sily 494 000 v roce 1995 

bylo okolo 80% (395 000) zamestnaných. Nezamčstnanost byla tedy okolo 20%. 

äUUU 

43 



Nejvétší zaméstnavatel plaeenýeh pracovníkú je vláda, jež zaujímá 39%. 

V soukromém sektoru nahradila prúmyslová výroba téžbu jako nejvétšího 

zaméstnavatele. V následujících tabulkáeh máme údaje ohledné počtu pracovníkú 

a jejich mezd v jednotlivých odvétvích. 

Tabulka č. 13: Namibie: Počet zaméstnancu a jejich platy v oblasti téžebního 

prumyslu 

Rok Počet 
zaméstnancu 

Celková výše 
platu 
(tisíce NS) 

Prúmerný plat 
(NS) 

% zmena 

1981 19240 120805 6279 

1982 17300 132158 7639 22 

1983 16595 139706 8419 10 

1984 15624 139441 8925 6 

1985 14869 152825 10278 15 

1986 14428 165442 11467 12 

1987 12905 184034 14261 24 

1988 13073 241553 18477 30 

1989 12776 283522 22192 20 

1990 13605 349018 25654 16 

1991 12265 387860 31623 23 

1992 11441 385464 33691 7 

1993 9854 381156 38680 15 

1994 9693 397790 41039 6 

1995 9775 458887 46945 14 

1996 8540 457009 53514 14 

Zdroj: The Chamber of Mines in Namibia: 1996 Annual Report. 

V roce 1994 bylo zaméstnáno v prúmyslu 21 000 pracovníkú oproti 9 700 

vtéžbé. Tabulky ukazují statistiky ve dvou odvétvích s nejvétším pŕílivem FDI. 

I když zaméstnanost v téžbé poklesla, stále je významná z hlediska množství 

zamestnaných z príjmového hlediska. Vtéžbé bylo zaméstnáno v roce 1981 pŕes 

19 000 lidí. V roce 1996 jen 8 540. Pokles byl pŕisuzován stejnému poklesu 

v téžebnim prúmyslu, kde hrály klíčovou roli ceny zlata. Tyto poklesy vedly 

ke snížení produkce a povzbudily používání technologií na místo lidské práce. 
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Tabulka č. 14: Namibie: Počet zaméstnancú ajejich platy v oblasti zpracovatelského 

prumyslu 

Odvetví Počet firem Počet 
pracovníku 

Mzdy 
(milióny NS) 

Prumerná 
mzda (N$) 

Potravináŕský 
prumysl 

116 14631 326.89 22342.0 

Textilní 
prumysl 

18 733 6.15 8390.1 

Drevársky 
prumysl 

23 955 12.44 13026.0 

Papírenský 
prumysl 

20 937 24.69 6350.0 

Chemický 
prumysl 

24 895 23.05 25754.0 

Strojírenský 
prumysl 

41 1609 46.04 28614.0 

Ostatní 8 121 1.81 14959.0 

C'elkem 278 21052 456.48 21683.4 

Zdroj: Ministry of Trade and Industry 

S poklesom zamestnanosti ovšem mňžeme sledovat veliké zlepšení odmén 

v oblasti téžby, prumérná mzda je zde daleko vyšši než prumérné mzdy v ostatních 

odvétvíeh. Celkové mzdy byly v roce 1996 skoro 4x vyšší než v roce 1981, ovšem 

s poklesem zamestnanosti okolo 55%. Tudíž prumérný plat byl v roce 1996 až. 

devétkrát vyšší než v roce 1981. 

Pri sčítaní lidu bylo stanoveno, že pouhých 15% z 278 prumyslovýeh zarízení 

bylo vlastnéno národními a mezinárodními korporacemi, zatímeo vládni a soukromé 

namibijské finny vlastnily 85%. Je pravdepodobné, že společné podniky (joint 

venture) jsou vétší než lokálni protipól. Muže se tedy pŕedpokládat, že zaméstnanost 

vzrostla díky prítomnosti mezinárodních korporací v prumyslu v rozmezí od 3180 
38 

do 5263 z 15 na 25% z celkových zamestnaných . 

Mezinárodní korporace používají více kapitálové intensivní technologie než 

místní finny. Výsledkem je nižší zaméstnanost vytváŕející kapacity pro danou úroveň 

investic než ta od domácich společnosti. V prumyslu, ze kterého mají mezinárodní 

38 Ministry of Trade and Industry: Report of census of manufacturing 

establishments, 1994-95 
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korporace relatívne nejvétší prospech, částka tlxního kapitálu na zaméstnanee je 

daleko vyšší než v prípade tam, kde je v odvetví mezinárodních korporací jen málo. 

Tabulka č. 15: VI iv multinacionálních společnosti na zaméstnanost a produktivitu 

Odvétví Počet 
zamestnanci]/ 
počet firem 
v odvétví 

Základní 
j mení/ 
počet Firem 
v odvétví 
NS'000 

Mira 
produktivity 
NS'000 

Základní 
j mení/počet 
zamestnane u 
NS'000 

Potravináŕský 
prúmysl 

127 10563 192.6 83.2 

Textilní prúmysl 42 525 48 48.1 

Drevársky 
prúmysl 

42 1274 61.8 30.3 

Papírcnský 
prúmysl 

47 1843 96.8 39.2 

Chemický 
prúmysl 

38 3701 258.8 97.4 

Strojírenský 
prúmysl 

42 2145 84.2 51.1 

Ostatní 40 2600 136.4 65.0 

Zdroj: M inistry o f Trac e and Industry:Rcport of census of manufacturing establishments, 1995 

V tabulce č. 15 vidíme, že prumérná velikost základního jméní každé 

společnosti a prumérný líxní kapitál pro vytvorení pracovního místa jsou vyšší než 

v odvétví s malým podílem mezinárodních korporací. FDI pomáhají zvyšoval 

produktivitu v prúmyslu, i když mezinárodní korporace vytváŕejí méné pracovních 

príležitostí než domáci firmy. Nejvétší počet pracovníkú je zaméstnán v odvétví 

potravináŕského prumyslu, kde je také vysoký podíl fixního kapitálu na jednotlivého 

pracovníka. 

Vráťme se znovu ke mzdám. V Namibii neexistuje stanovená minimálni 

mzda. Nehledé na nedostatek takového práva, společnosti platí nadprumérnou mzdu. 

Pokud pozorné nahlédneme do tabulky číslo 12, tak uvidíme, že mzdy od roku 1981 

do roku 1996 vzrostly v prňméru o 16%. Rust byl vyšší mezi léty 1987-1991 než 

na počátku nebo ke konci periódy. Nízké mzdy mezi léty 1981-1986 a 1992-1996 

byly zpusobeny poklesem cen rud a makroekonomickou politikou štátu, která 

odrazovala od činnosti mezinárodní korporace. Vyšší mzdy v téžebním prúmyslu jsou 

odpovedí na prevahu mezinárodních korporací v tomto sektoiu. Je známo, že menší 

domáci firmy v tomto odvétví platí daleko menší mzdy. Nedávný vzrúst FDI 



do zpracovatelského prúmyslu, pŕedevším potravín a produkce kovú, zlepšil také 

úroveň odmén v prúmyslu. Obecné, jak požaduje NUNW39 , mezinárodní korporace 

platí lépe, poskytují lepší podmínky, služby a stabilitu pracovního místa než domáci 

firmy. 

Celit nedostatku kvalitních pracovníkú pro použití moderních technologií 

v prúmyslu jak téžebním, tak zpracovatelském musí hlavné mezinárodní korporace, 

proto kladu duraz na zaškolování a rozvoj zkušeností a zručností. Korporace ukázaly 

cítlívost na místní prostredí, ve kterém operují a mají své rozvojové programy 

a aktivity, které zlepšují životní prostredí. Prínos mezinárodních korporací na rozvoj 

zkušeností v Namibii není limitován pouze tradičním odborným a manažerským 

zaškolováním, ale zahrnuje taky základní vzdelaní a početní dovednosti. 

Ve studiích Namibie o dopadu mezinárodních korporací na jej í ekonomiku se 

musí čelit nedostatku informací. Nerozlišují se zde dopady na ekonomiku zvlášť pro 

domáci a zvlášť pro zahraniční firmy. Tyto informace múžeme získat jediné ze zdroju 

jednotlivých multinacionálních korporací, ILO či samotných vlád. 

Mezinárodní korporace prispívají v Namibii k vytváŕení pracovních míst, 

zlepšování exportu a vládních prijmú. Napomáhaj í také zlepšování dovednosti, 

infrastruktury a zlepšují podmínky v podnikám'. Nicméné je zde stále pochyb, zda 

pusobnost mezinárodních korporací zlepšuje i regionálni rozvoj. 

6.2. Domáci versus zahraniční firmy 

V této kapitole se budu vénovat rozdílňm ve mzdách, které jsou vypláceny 

nadnárodními společnosti, a témi, jež jsou vypláceny domácimi firmami. Aitken, 

Harrison a Lipsey porovnávali mzdy mezinárodních korporací v Mexiku a Venezuele 

mezi 70. a 90. léty a našli jasný dúkaz, že mezinárodní korporace platí více než 

domáci firmy, v rozmezí 20 až 30 %.411 

Na první pohled nám mňže být zrejmé, že prevážne nízké mzdy lákaj í 

multinacionální korporace k budování svých poboček právé v téchto zemích. Co se 

týče porovnání výše mezd v domácich a zahraničních firmách, chtéla bych zmĺnit 

pruzkum Svétové Banky v Jižní Africe z roku 199941. Zde se jasné ukazuje, že 

39 National Union of Namibian Workers 
40 Aitken, Harrison, and Lipsey (1996, Table 7). 
41 World Bank Greater Johannesburg Firm database 
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prúmémá mzda zaméstnance pracujícího v zahraniční tlmič je v posledních letech 

vyšši než prumérné mzdy ve firmách domácich. 

6.2.1. Prípad Indonésie 
Použijeme-li data Indonéské vlády42, môžeme porovnat mzdy placené 

mezinárodními korporacemi a mzdy vyplacené domácimi firmami. Mezinárodní 

korporace v Indonésii jsou roztroušeny skoro skrz celou zemi v prúmyslové výrobe, 

ale nej více se koncentrují v oblasti textilního a chemickém prumyslu. Nájdeme zde 

také jasný dukaz, že mzdy pro nekvalifikované pracovníky v mezinárodních 

korporacích hluboce poklesly (v rozmezí 5 až 10%). Nicménč vysoké odmeny mezi 

20-30% v porovnání s prumérnou mzdou pro vysoce kvalifikované pracovníky 

zustávají i nadále. 

Náš výzkum se zaméŕí na pracovní trh v Indonésii v letech 1990-1996, tj. 

pred asijskou finanční krizí. Behem téchto let pŕítomnost zahraničních investorô 

v zemi vzrostla. 

Co se týče legislativního rámce, v devadesátých letech bylo podepsáno 

amen ckými USTR43 nekolik peticí na zlepšení špatných pracovník podmínek. 

V téchto peticích bylo požadováno, aby indonéská práva pracovníkú nebyla 

vynucována indonéskou vládou. Po nástupu Billa Clintona do úradu v roce 1992 

začala indonéská vláda s jeho pomoci pomalú délat kroky k zlepšení pracovních 

podmínek. Úsilí zlepšit pracovní podmínky se vláda USA pokoušela zlcpšit skrz 

hrozbu z tržních sankcí. 

Indonésie je pŕíkladem rozvojové zemé, kde se nachází spousta 

multinacionálních korporací (značky Nike, Adidas, Reebok), které zde mají nekolik 

závodu. 

V Indonésii jsou firmy, které spadají do kategórie zpracovatelského 

prumyslu.44 Potravinárství, lesnictví, textil, chemický a ocelárský prumysl je zde 

zastoupen v nejvétším počtu. Multinacionální korporace a jejich pobočky v zemi jsou 

42 Indonesia collected and compiled by tlie Indonesian Governmenťs statistical 

agency, Badan Pusat Štatistik (BPS) 
43 Usa Trade Representative 
44 International Standard Industrial Classification (ISIC) 
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roztroušeny ve všech téehto sektorech, ale prevažná část je v prumyslu textilním, 

ropném a chemickém. 

Graf č.4 ukazuje mzdy, které jsou vypláceny domácimi a zahraničními 

korporacemi. Jedná se o nekvalifikované obyvatelstvo a jejich procentuální velikost 

mezd, které poklesly pod minimálni mzdu mezi léty 1990-1999. 1 když je zrejmé, že 

procento je veliké u obou dvou typu firem, domáci firmy se daleko časteji nedrží 

zákonu indonéské vády ohledné minimálních mezd. 

Graf č.4: Vývoj mezd zahraničních a domácich firem, pod úrovní minima,v % 

70 

Zdroj: Badan Pusat Štatistik 

Graf č.5 ukazuje prúmérnou reálnou mzdu od roku 1990, která rostla 

pod extrémni inflací, která doprovázela východoasijskou krizi koncern 90.let. Vývoj 

mezd má kolísavý vývoj, což môže být zpúsobeno zavádéním nových zákonu či 

pŕizpusobování se novým infonnacím, které se v této zemi díky rozvoji často mení. 

Graf č.5: Vývoj mezd mezi léty 1990-1999, v rupiích 
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Následující dva grafy nám ukazují prúmémé mzdy jak pro kvalifikované, tak 

pro nekvalifikované pracovníky. 

Graf č.6: Prúmérná mzda pro nekvalifikované pracovníky v rupiích, 1990-99 
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Graf č.7: Prúmérná mzda pro kvalifikované pracovníky v rupiích, 1990-99 
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Z grafu je zrejmé, že zahraniční firmy platí tlaleko více než firmy domáci, 

v mnohých letech až dvojnásobek, v roce 1999 dokonce pétinásobek prúmérné reálne 

mzdy. Tyto údaje ale neobsahují placení pŕesčasu, zdravotních a sociálních prídavku 

či placení penze. Je zde také jasný rozdíl mezi mzdami pracovníku kvalifikovaných 

a nekvalifikovaných. Mzda kvalifikovaných pracovníku v posledních letech vzrostla 
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až na 7 miliónu rupii, kdežto mzda pracovníkú nekvalifikovaných je na úrovni 

pouhých 1,4 miliónu rupii. 

Z téchto dostupných údaju je zrejmé, že zahraniční firmy piati více než firmy 

domáci, alespoň v Indonésii. V ostatních rozvojových zemích Ize počítat se stejnými 

závery. 
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Záver 

Jeden z pŕedních komentátori! ŕekl, že neexistuje uspokojující obecná 

odpovécľ na otázku ohledné vztahu chování mezinárodních korporací a trhem práce 

v rozvojových zemí.(Dunning, 1993, p. 263). Podotkl, že zde existuje mnoho faktoru 

na zvážení, jako je povaha FDI, odvétvových špecifík a zamestnanosti; to vše vede 

k nutnosti studovat tyto závislosti více do hloubky. 

Je zrejmé, že debaty ohledné vlivu multinacionálních korporací na rozvojové 

zemé se ješté neuzavŕely a nebyly vyŕešeny. Pouze s dalšími výzkumy bude možné 

dojít ke stejnému názoru v téchto debatách. Nicméné politikové nepotrebuj! čekat 

na vyrešení téchto debát. Mohou začít sami sbírat systematické informace ohledné 

dopadu FDI na zaméstnanost a pracovní trh v dané zemi, a tím pomoci vytvoŕit lepší 

politiku, která by také pomohla pfispét k vyrešení téchto teoretických debát. 

Dávid Henderson (2001) kdysi ŕekl, že v mnohá pŕípadech, pracovníci 

zamestnávaní velkými mezinárodními korporacemi jsou uvéznéni v systému 

moderního zpusobu zotročených sezónních délníku, který je srovnatelný s otroctvím 

a odmítnutím základních lidských svobod. Podradné mzdy a zprávy o psychickém 

zneužití jsou typické pro dnešní rád nové ekonomie, kde chudí se stávaj í chudšími 

a bohatí bohatšími. 

Z mých konkrétních prípadu je jasný dukaz ohledné mezd a produktivity a to 

je ten, že multinacionální korporace a jejich pobočky v hostujících rozvojových 

ekonomikách platí vyšší mzdy než domáci firmy a mají včtší produktivitu. Není ale 

tak jasné, zda pŕítomnost nadnárodních společnosti v rozvojových zemích také 

pŕispívá k vyšším mzdám ve firmách domácich. Na toto pozorování zatím nejsou 

dostupná data, ale nicméné se odhaduje, že včtší podíl multinacionálních korporací 

v zemi znamená vyšší mzdy a vyšší produktivitu v celkovém součtu 

multinacionálních korporací i zahraničních firem. 

Odpovédéli jsme si i na otázku vztahu mezi nadnárodními společnostmi 

a vládami; v prípade konfliktu témto společnostem nezbývá, než se podŕídit 

a respektovat suverenitu vlády príslušné zemé. I když jc pŕijato spoustu jak místních, 

tak mezinárodních zákonu, musím pŕipustit, že vlády dnes tak horečné lákají pŕímé 

investice do svých zemí, že se Často podbízejí nadnárodním společnostem velkým 

množstvím úlev na daních, subvencemi na rekvalifikace a nová pracovní místa, takže 

v konečném dusledku si zhoršují vyjednávající pozici s nadnárodními společnostmi 



a zároveň vytváŕejí nerovné podnikatelské podmínky v neprospéch národních 

podniku. Co se týká legislativního rámce, videli jsme, že byla sepsána spousta dohod, 

které máji zajišťovat dobré pracovní podmínky. Ale i pŕes tyto dohody není 

jednoznačné jisté, že multinacionální korporace tyto dohody dodržuji. 

V mé práci jsme také ukázali, že dusledek činností multinacionálních 

korporací je velmi ovlivnén jednotlivými charakteristikami dané zeme. Umísténí 

pŕímých zahraničních investic do rozvojových zemí taktéž záleží na spousté faktoru, 

které jsou v mé práci zmĺnčny. 

Obecné je ve všech empirických studiích názor na dopad pŕímých 

zahraničních investic do rozvojových zemích rozdílný, což mužeme pŕičítat velice 

agregovaným dátum, která jsou ve studiích používána a která jsou navíc téžko 

dostupná. Tyto data vétšinou ignorují rozdíl v dopadu pŕímých investic do určitého 

odvétví a jsou brány jako celek. 

Jelikož mou prioritou byl dopad vlivu multinacionálních korporací na trh 

práce, mužu dle mých zjišténí usoudit, že v této oblasti, až na zajišténí dobrých 

pracovních podmínek, se dopad mezinárodních korporací ubírá pozitivním smerem. 
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Prílohy 

Príloha 1: 10 nejvétších TNCs dle celkových aktív v mílíonech USD, rok 2003 

Poradí Společnost Odvetví Zahraniční aktiva 

l General Electric Electrical electronic 
equipment 

258 900 

2 Vodafone Group Telecommunications 243 839 

3 Ford Motor 
Company 

Motor vehicles 173 882 

4 General Motors Motor vehicles 154 446 

5 British Petroleum 
Company 

Petroleum 141 551 

6 EXXonMobil Petroleum 116 853 

7 Royal Dutch/Shell 
Group 

Petroleum 112 587 

8 Toyota Motor Motor vehicles 94 164 

9 Total petroleum 87 840 

10 France Telecom Telecommunications 81 370 

UNCTAD: World Investment report, 2003 

57 

http://www.unctad.ora/Templates/Paue.asp?intltemlD=3198&lang=l
http://www.undp.oru
http://unstats.un.oru/unsd/mi/mi
http://www.dol.uov/dol/topic/index


Príloha 2: 10 nejvétších TNCs dle počtu zaméstnancú v milionech, rok 2003 

Poradí Spoločnosť Odvetví Za h raničn í za m čs ta n nci 

1 Wal-Mart Stones Retail 361 765 

2 Nestlé SA Food&beverages 247 506 

3 Siemens AG Electrical electronic 
equipment 

247 000 

4 Veolia 
Environment 

Water Supply 205 694 

5 IBM Electrical electronic 
equipment 

180 515 

6 Volkswagen 
Group 

Motor vehicles 160 299 

7 General Electric Electrical electronic 
equipment 

150 000 

8 Ford Motor 
Company 

Motor vehicles 138 663 

9 Carrefour SA Retail 138 283 

10 Suez Electricity, gas and water 111 445 

UNCTAD: World Investment report, 2003 

Príloha 3: 10 nejvétších TNCs dle počtu filiálek, rok 2003 

Poradí Společnost Odvetví Počet zahraničních 
poboček 

1 Hutchinson 
Whampoa 
Limited 

Diversified 1900 

2 General Electric Electrical electronic 
equipment 

1068 

3 Siemens AG Electrical electronic 
equipment 

753 

4 Suez Electricity, gas and water 605 

5 Ford Motor 
Company 

Motor vehicles 524 

6 E. On Electricity, gas and water 478 

7 Nestlé SA Food&beverages 471 

8 Royal 
Dutch/Shcll 
Group 

Petroleum 454 

9 Veolia 
Environment 

Water Supply 424 

10 Total Petroleum 419 

U N C LAD: World Investment report, 2003 
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Príloha 4: Originálni znéni TNCs, vybrané oddiiy 

Tripartitc Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and 

Social Policy 

(adopted by the Governing Body of the International Labour Office at its 204th 

Session (Geneva, November 1977) as amended at its 279th Session (Geneva, 

November 2000)) 

Employment 

Employment promotion 

13. With a view to stimulating economic growth and development, raising living 

standards, meeting manpower requirements and overcoming unemployment and 

underemployment, govemments should declare and pursue, as a major goal, an active 

policy designed to promote full, productive and freely chosen employment. 

14. This is particularly important in the case of host country govemments in 

developing areas of the world where the problems of unemployment and 

underemployment are at their most serious. In this connection, the generál 

conclusions adopted by the Tripartitc World Conference on Employment, Income 

Distribution and Social Progress and the International Division of Labour (Geneva, 

Júne 1976) should be kept in mind. 

15. Paragraphs 13 and 14 above establish the framework within which due attention 

should be paid, in both horne and host countries, to the employment impact of 

multinational enterprises. 

16. Multinational enterprises, particularly when operating in developing countries, 

should endeavor to inerease employment opportunities and standards, taking into 

account the employment policies and objectives of the govemments, as well as 

security of employment and the long-term development of the enterprise. 

17. Before starting operations, multinational enterprises should, wherever appropriate, 

consult the competent authorities and the national employers' and workers' 

organizations in order to keep their manpower plans, as far as practicable, in harmony 

with national social development policies. Such consultation, as in the case of 

national enterprises, should continue between the multinational enterprises and all 

parties concerned, including the workers' organizations. 

18. Multinational enterprises should give priority to the employment, occupational 

development, promotion and advancement of nationals of the host country at all 
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levels in cooperation, as appropriate, with representatives of the workers employed by 

them or of the organizations of these workers and governmental authorities. 

19. Multinational enterprises, when investing in developing countries, should have 

regard to the importance of using technologies vvhich generate employment, both 

directly and indirectly. To the extent permitted by the náture of the process and the 

conditions prevailing in the economic sector concerned, they should adapt 

technologies to the needs and characteristics of the host countries. They should also, 

where possible, take part in the development of appropriate technology in host 

countries. 

20. To promote employment in developing countries, in the context of an expanding 

world economy, multinational enterprises, wherever practicable, should give 

consideration to the conclusion of contracts with national enterprises for the 

manufacture of parts and equipment, to the use of local raw materials and to the 

progressive promotion of the local processing of raw materials. Such arrangements 

should not be used by multinational enterprises to avoid the responsibilities embodied 

in the principles of this Declaration. 

Conditions of work and life 

Wages, benefits and conditions ofwork 

33. Wages, benefits and conditions of work offered by multinational enterprises 

should be not less favorable to the workers than those offered by eomparable 

employers in the country concerned. 

34. When multinational enterprises operate in developing countries, where 

eomparable employers may not exist, they should provide the best possible wages, 

benefits and conditions of work, within the framework of government policies. These 

should be related to the economic position of the enterprise, but should be at least 

adequate to satisfy basic needs o f t h e workers and their families. Where they provide 

workers with basic amenities such as housing, medical care or food, these amenities 

should be of a good štandard. 

35. Governments, especially in developing countries, should endeavor to adopt 

suitable measures to ensure that lower income groups and less developed areas 

benefit as much as possible from the activities of multinational enterprises. 
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Minimum age 

36. Multinational enterprises, as vvell as national enterprises, should respect the 

minimum age lbr admission to employment or work in order to secure the effective 

abolition of ehild labor. 

Safety and health 

37. Governments should ensure that both multinational and national enterprises 

provide adequate safety and health standards for their employees. Those governments 

which have not yet ratified the ILO Conventions on Guarding of Maehinery (No. 

119), Ionising Radiation (No. 115), Benzene (No. 136) and Oceupational Cancer (No. 

139) are urged nevertheless to apply to the greatest extent possible the principles 

embodied in these Conventions and in their related Reeommendations (Nos. 118, 114, 

144 and 147). The Codes of Practice and Guides in the current list of ILO 

publications on Oceupational Safety and Health should also be taken into account. 

38. Multinational enterprises should maintain the highest standards of safety and 

health, in conformity with national requirements, bearing in mind their relevant 

experience within the enterprise as a whole, including any knowledge of special 

hazards. They should also make available to the representatives of the workers in the 

enterprise, and upon request, to the competent authorities and the workers' and 

employers' organizations in all countries in which they operate, information on the 

safety and health standards relevant to their local operations, which they observe in 

other countries. In particular, they should make known to those concerned any special 

hazards and related protective measures associated with new products and processes. 

They, like comparable domestic enterprises, should be expected to play a leading role 

in the examination of causes of industrial safety and health hazards and in the 

application of resulting improvements within the enterprise as a whole. 

39. Multinational enterprises should cooperate in the work of international 

organizations concerned with the preparation and adoption of international safety and 

health standards. 

40. In accordance with national practice, multinational enterprises should cooperate 

fully with the competent safety and health authorities, the representatives of the 

workers and their organizations, and established safety and health organizations. 

Where appropriate, matters relating to safety and health should be incorporated in 

agreements with the representatives of the workers and their organizations. 
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