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V přehledu BCI 2008 (Basic Capabilities Index, Index základních 
schopností) je uvedeno 23 zemí, u nichž známe současné hodnoty 
BCI, ale nemáme údaje, z nichž by se daly zpětně vypočítat hodnoty 
pro rok 2000 a tudíž stanovit vývojové tendence. K těmto zemím patří 
také Čína a celkový počet obyvatel zemí s chybějícími údaji činí 1,6 
miliardy. Podle nových tabulek Světové banky se Čína mezitím stala 
zemí, která snižuje rozsah chudoby v celosvětovém měřítku; roku 
2005 v ní žilo v krajní chudobě o 650 milionů lidí méně než roku 1980. 
Jelikož tyto tabulky současně uvádějí, že se počet krajně chudých lidí 
v celosvětovém měřítku snížil o 600 milionů, ve skutečnosti se podle 
Světové banky absolutní počet krajně chudých lidí (nikoli však jejich 
podíl na rostoucím celkovém obyvatelstvu) ve zbytku světa zvýšil.

Ve skutečnosti je z hlediska tohoto vývoje u Číny známa jediná 
věc: čísla o příjmové chudobě za rok 2005 a předchozí hodnoty jsou 
odhady. Jednou z koncepčních slabin odhadů příjmové chudoby je, 
že za přechodu k tržní ekonomice může příjem lidí růst a jejich život 
přitom zůstat beze změn. Pomysleme na systém komun, v nichž žily 

soběstačně miliony rolníků. Teď dostávají plat a mají příjem, musejí 
však také platit za potraviny, které předtím dostávali zdarma.

Měla by se Social Watch podobně pokusit o odhad nejnovějšího 
vývoje čínského BCI? Myslíme, že ne. Na jedné straně se spolehlivost 
našeho indexu opírá o to, že se jeho data dají ověřit srovnáním s údaji, 
které zveřejňují důvěryhodné mezinárodní zdroje. Na druhé straně 
má index sloužit k vyvozování trendů a ne naopak. Lze předpokládat, 
že nejnovější ekonomický růst v Číně byl doprovázen podobným 
zlepšením statistických údajů o školství a zdravotní péči. Z his-
torického hlediska však také existují důkazy o opaku: zdá se, že 
hospodářský růst Číny začal POTÉ, co došlo k základnímu zlepšení 
podmínek ve zdravotní péči a vzdělávání pro všechny.

Abychom mohli určit současné trendy v Číně, budeme tedy ještě 
muset počkat, až budou k dispozici spolehlivé statistiky.

JAK JE NA TOM ČÍNA DOOPRAVDY?

desetiletím v jihovýchodní Asii a jižní části Jižní Ameriky, to byly 
ženy, které musely nést ještě větší břímě, přijímat nekvalitní 
zaměstnání, zaskakovat za zhoršující se veřejné služby a trpět 
vzrůstajícím domácím násilím. Chudoba se v průběhu několika 
týdnů zdvojnásobila a trvalo léta, než ustoupila na úroveň 
z doby před krizí.

Je proto životně důležité, aby v procesu změny 
mezinárodní finanční architektury přišly ke slovu všechny 
země. Žádná spravedlivá a udržitelná řešení transformace 
současného systému nemohou vyjít ze shromáždění, která 
jsou připravována narychlo a bez účasti mnoha rozvojových 
zemí stejně jako občanské společnosti. Takové snahy ve 
skutečnosti spíš ještě víc oslabí důvěru veřejnosti a odradí 
země, které už nyní dávají před silnějším, logičtějším 
a spravedlivějším mezinárodním finančním systémem 
přednost regionálním řešením.

Pouze všeobecná mezinárodní konference svolaná OSN 
k posouzení mezinárodní finanční a měnové architektury, jejích 
institucí a řízení může mít dostatečně široký záběr zabývat 
se celým spektrem problémů a institucí, být transparentní 
ve svých procedurách. Při přechodu od současného 
systému – jenž napomáhá nestabilitě a nespravedlnosti – ke 
spravedlivému a udržitelnému systému, který bude možno 
volat k odpovědnosti a který bude prospěšný většině lidí 
na světě, se bude třeba zabývat řadou obtížných problémů 

a dohodnout se na jejich řešení. V takovém systému musí být 
lidská práva výchozím bodem a nikoli nějakým vzdáleným 
budoucím cílem a jeho hlavním vůdčím principem musí být 
přístup k rozvoji založený na právech, s rovností pohlaví, 
slušnou prací a lidskými právy jako ústředními prvky.
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