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Indonesia’s Place in the World
Order

„Šírime odborné vedomosti o Ázii“

Čínsky drak a indický slon - Cesta Xi Jinpinga po južnej Ázii
Čínsky prezident Xi Jinping postupne navštívil Maldivy, Srí Lanku a Indiu na týždňovej
ceste po južnej Ázii. Cestu začal v hlavnom meste Maldív, Male a pokračoval do
srílanského Kolomba. V oboch krajinách Čína aktívne podporuje budovanie diaľnic,
elektrární, či letísk. Peking sa podujal financovať výstavbu nového prístavného mesta na
Srí Lanke v hodnote 1,4 miliárd dolárov. Maldivy aj Srí Lanka by mali byť zastávkou na
„námornej hodvábnej ceste” – rušnej obchodnej trase vedúcej z Číny cez juhovýchodnú
Áziu a Indický oceán do Európy. S vidinou tohto cieľa Čína ďalej posilňuje svoj vplyv
v Indickom oceáne. Takzvaná „perlová niť“ – sieť čínskych prístavov a ekonomických vzťahov v Indickom oceáne však znepokojuje Indiu. Pomaly obklopujúc Dillí, Čína
k perlám na niť postupne navlieka Bangladéš, Srí Lanku, Nepál, Maldivy a Pakistan.
Svoju cestu Xi zakončil práve v Indii. Od jeho návštevy sa očakávalo veľa- média informovali, že Xi oznámi až 100 miliardový balíček investícií. Veľa očakávaní
sa podarilo naplniť, no preniknutie čínskych jednotiek v južnom Ladakhu, jednej z dvoch sporných oblastí pozdĺž čínsko-indickej hranice, v čase rokovaní hláv
oboch štátov, vrhlo na stretnutie tieň, ktorý sa prekračoval ťažko. Aj napriek napätiu sa však obe strany úspešne dohodli a podpísali viaceré projekty zamerané na
významné prehĺbenie obchodných vzťahov. Peking sa v nasledujúcich piatich rokoch zaviazal
investovať celkovo 20 miliárd dolárov do priemyselných parkov v Gujarate a Maharashtre,
či podporiť infraštruktúrne projekty, vrátane novej vysokorýchlostnej železnice. Výsledok
rokovaní však zaostal za dohodami medzi Indiou a Japonskom, len dva týždne predtým.

Zdroj: Reuters

SCO prijme nových členov
V hlavnom meste Tadžikistanu, Dušanbe, sa 11. a 12. septembra konalo štrnáste
zasadnutie výročného summitu Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (SCO). Nakoľko
SCO je svojim zameraním regionálna bezpečnostná organizácia, zasadnutie sa aj
tento rok týkalo predovšetkým hlavnej línie činnosti – otázok bezpečnosti, boja proti
terorizmu a v ich svetle vývoja situácie v Afganistane a jeho celkovej stability. Program
summitu sa tiež čiastočne dotkol tém hospodárskej spolupráce. Významným krokom
vpred pri rozširovaní vplyvu SCO sú rokovania o prijatí nových členov. Diskutuje sa o
členstve súčasných pozorovateľských krajín, ktorými sú Afganistan, India, Irán, Mongolsko a Pakistan. Kandidátmi, ktorí sú k členstvu najbližšie, sú India a Pakistan. Tieto krajiny by sa mohli zúčastniť summitu už budúci rok v Moskve. India je pozorovateľom od
roku 2005 a jej členstvo by privítali Rusko i Čína. Pristúpenie Indie by znamenalo výrazné
ovplyvnenie súčasnej dynamiky organizácie, kde tempo diktuje práve duo Čína a Rusko. Irán
by sa mohol s najväčšou pravdepodobnosťou čoskoro tiež k SCO pripojiť, aj keď je v súčasnosti
z procesu rozširovania vylúčený kvôli sankciám OSN, ktoré na neho zostávajú uvalené.

Flash news

Čínsky prezident Xi Jinping vyzval krajiny spĺňajúce kritéria prijatia do organizácie, aby sa pripojili medzi „hráčov v regionálnom bloku”. Čína sa tiež vyjadrila, že členské krajiny by „mali prevziať vlastnú zodpovednosť za zaistenie
regionálnej bezpečnosti a stability”. Summit SCO prišiel krátko po summite NATO
vo Walese. Obe organizácie bývajú často médiami porovnávané a vykresľované
ako protiváha, aj napriek tomu, že SCO podobné porovnania odmieta. No sú to
práve NATO a USA, ktorých vonkajší vplyv by organizácia v regióne rada eliminovala.
Zdroj: The presidential press and information office

►Peking predstavil zmeny v systéme „gaokao” - národných vysokoškolských prijímacích skúšok. Reforma vzbudila očakávania
najmä medzi nižšími sociálnymi vrstvami. Študenti z chudobných rodín by mali mať väčšiu šancu dostať sa na popredné univerzity.
Zabezpečiť to majú aj zvýšené kvóty pre chudobnejšie vnútrozemské provincie.
►Prominentný ujgurský akademik a kritik vládnej politiky Číny voči provincii Xinjiang, Ilham Tohti, bol odsúdený k doživotnému
trestu vo väzení na základe obvinení zo separatizmu. Súd ho uznal vinným z propagácie ujgurskej nezávislosti prostredníctvom svojej
webovej stránky. Tohti počas procesu obvinenia dôrazne poprel.
►Indický prezident Pranab Mukherjee navštívil Vietnam. Počas svojej cesty Mukherjee a jeho náprotivok, Truong Tan Sang, vydali
spoločné komuniké, v ktorom vyzvali na podporu slobody plavby v Juhočínskom mori. Štátna návšteva bola často skloňovaná aj kvôli
predaju indicko-ruských nadzvukových riadených striel Brahmos.

Hongkonská výzva Pekingu
„Skutočné všeobecné volebné právo zahŕňa právo voliť a byť volený”, nechali sa
počuť aktivisti v srdci Hongkongu. Desaťtisíce protestujúcich pre mesto žiadajú plne
demokratické voľby. Súčasné demonštrácie sú prepojené s hnutím „Occupy Central”, ktorého cieľom bolo zablokovať ekonomické srdce Hongkongu. Stály výbor
Národného ľudového kongresu ČĽR na konci augusta rozhodol, že v nadchádzajúcich
voľbách sa o post šéfa administratívy môžu uchádzať len výborom schválení kandidáti.
To obyvateľom Hongkongu necháva možnosť výberu len medzi kandidátmi vopred
„schválenými” v línii vládnej politiky. Situácia sa ukazuje byť pre Peking skutočnou
výzvou. V pozadí protestov figuruje obava, že volanie Hongkongu po demokracii, aj
keď zatiaľ osamotené, by sa mohlo rozšíriť do vnútrozemia a potenciálne ohroziť
pozíciu strany. Polícia vyzvala demonštrantov, medzi ktorými sú najmä študenti, aby sa
pokojne rozišli, než na dav pred sídlom vlády použila slzný plyn. Varovala tiež pred
„vyšším stupňom sily” v prípade ak budú demonštrácie pokračovať. Protesty však
neustávajú, práve naopak, naberajú na sile.

Zdroj: flickr

Abeho politická prestavba

Premiér Shinzo Abe ukázal vôľu napraviť pošramotené väzby Japonska s Čínou, keď
menoval do vedúcich funkcií vo vládnej LDP dvoch poslancov blízkych Číne. Abe tak
možno opatrne tvorí pôdu pre zlepšenie vzťahov s Pekingom. V tomto kontexte sa
čoraz reálnejšie diskutuje aj o stretnutí Abeho s čínskym lídrom Xi Jinpingom na pozadí
summitu APEC. Personálne výmeny sú súčasťou významnej prestavby Abeho kabinetu,
po tom, čo v posledných prieskumoch klesla verejná podpora vlády na hranicu 50 %.
Toto číslo nepôsobí tak nízke, no v porovnaní so 70 % bezprostredne po nástupe do
úradu v decembri 2012 ide o značný prepad. Vtedy v programovom vyhlásení vláda
sľubovala reštartovať tretiu najväčšiu ekonomiku sveta, čo sa však zákonite nezaobišlo
bez viacerých menej obľúbených opatrení. Tým bolo napríklad zvýšenie spotrebnej
dane. Pri zmenách v kabinete Abe tiež zvýšil počet ministeriek na päť. Navýšenie pomeru žien na pracovnom trhu a vo vedúcich pozíciách je kľúčovou zložkou premiérovej
dlhodobej stratégie rastu.

Zdroj: PMO Facebook

Uzmierenie na Filipínach v dohľadne ?

Flash news

Filipínsky prezident Benigno Aquino sa obrátil na Kongres so žiadosťou o urýchlene prijatie zákona, ktorým by bola vytvorená
moslimská autonómna oblasť na juhu krajiny. Bol by tak ukončený desaťročia trvajúci konflikt medzi vládou a moslimskými
ozbrojenými skupinami. Obete na životoch sa doteraz odhadujú na desiatky tisíc, takmer tri milióny ľudí prišlo o strechu
nad hlavou. Mindanao, najväčší ostrov južných Filipín sa topí v chudobe aj napriek bohatým zdrojom nerastných surovín.
Ešte v marci vzišla z rokovaní medzi vládou a povstaleckou skupinou Moro Islamic Liberation Front (MILF) dohoda o prímerí
výmenou za hospodársku a administratívnu kontrolu nad oblasťou Bangsamoro. To neskôr viedlo k spoločnému návrhu
zákona, ktorý by MILF umožňoval dočasne prevziať vládu nad regiónom, vrátane výberu daní. Všetko by malo byť vyriešené
do volieb v roku 2016, ktorých sa zúčastní MILF už ako politické hnutie.

► Al-Káida oznámila založenie indickej vetvy extrémistickej organizácie. Skupina vyzvala moslimov na internete pripojiť sa ku
„karavanu džihádu” a bojovať proti útlaku po celom indickom subkontinente. Moslimovia tvoria 15 % indického obyvateľstva,
odhadovaných 175 miliónov. Krajina opakovane zažila teroristické útoky, ako napríklad krvavý útok v Bombaji v roku 2008.
► Japonský vládny tajomník Yoshihide Suga označil návštevu Kurilských ostrovov ruským náčelníkom prezidentského štábu za
„veľmi poľutovaniahodnú”. Ivanov je najvyššie postaveným ruským vládnym predstaviteľom, ktorý sporné ostrovy oficiálne navštívil
od premiéra Dmitrija Medvedeva v roku 2012. Návšteva by však nemala ovplyvniť politiku Tokia o udržiavanie dialógu s Moskvou.
► Indonézski zákonodarcovia odhlasovali zrušenie priamych miestnych volieb. Snemovňa reprezentantov zákon prijala len týždeň
pred koncom svojho funkčného obdobia a mesiac predtým, než sa novozvolený prezident Jokowi ujme úradu. Jokowi, sám bývalý
guvernér, to označil za „krok späť” pre demokraciu v krajine. Návrh podporovala najmä koalícia porazeného kandidáta Prabowo
Subianta.
► Indický premiér Narendra Modi a austrálsky premiér Tony Abbott uzatvorili dohodu o predaju uránu pre účely výroby elektrickej
energie. Dohoda by mala pomôcť Indii, ktorá je sužovaná energetickým deficitom a častými výpadkami. Zahŕňa tiež dodávky fosílnych palív, uhlia a zemného plynu, ktorými India pokrýva takmer polovicu svojej energetickej spotreby.
► Amnesty International vydala správu o podmienkach dodržovania ľudských práv v Thajsku 100 dní po prevrate. Správa uvádza výpočet prípadov porušovania práv a slobôd, vrátane svojvoľného zadržiavania, mučenia, nespravodlivých súdnych procesov a
obmedzovania slobody prejavu. Junta tvrdenia odmieta a vyzvala ľudsko-právnu organizáciu aby si „dala do poriadku fakty”.

Čo pozeráme

Indonesia’s Place in the World Order
Dostupné tu: http://asiasociety.org/video/indonesias-place-world-order-complete
Indonézsky minister zahraničných vecí Marty Natalegawa rozprával v newyorskej Asia Society o indonézskej zahraničnej politike v
kontexte rýchlo sa vyvíjajúceho regionálneho rádu v Ázii.

India je „in”
Premiér Narendra Modi začiatkom septembra absolvoval päťdňovú štátnu
návštevu Japonska. Išlo doteraz o jeho prvú bilaterálnu cestu mimo subkontinentu.
Uzatvárajúce komuniké oboch predsedov vlád nieslo názov „Tokijská deklarácia pre
indicko-japonské špeciálne strategické a globálne partnerstvo”. Modi počas svojho príhovoru
spomenul aj na Čínu a jej čoraz asertívnejšie vystupovanie v teritoriálnych sporoch, ktoré sa
týkajú tak Japonska ako aj Indie, hoci len implicitnými formuláciami, narážajúc napríklad
na „expanzívne myslenie krajín vôkol nás“. Poznámka vyvolala len minimálne reakcie.
Necelé dva týždne po Modiho návšteve v Tokiu totiž na očakávanú štátnu návštevu Indie vycestoval čínsky prezident Xi Jinping. Tá už vtedy predznamenávala minimálne
rovnaký balík investícií s akými prišlo Japonsko. Abe Modimu prisľúbil takmer 35
miliárd amerických dolárov na rozsiahle projekty v oblasti infraštruktúry a ďalšiu
podporu verejných aj súkromných investícii v časovom horizonte nasledujúcich piatich rokov.
Zdroj: Kantei

Partnerstvo „spoločných hodnôt” Naí Dillí a Washingtonu
Rušný mesiac pre indickú diplomaciu zakončil premiér Narendra Modi cestou do
Spojených štátov. Ešte v roku 2005 Washington odmietol Modimu, vtedy guvernérovi provincie Gujarat, udeliť víza do krajiny. Príčinou boli obvinenia, že nezastavil náboženské
nepokoje pri ktorých umrelo okolo tisíc ľudí, najmä moslimov. Minulosť sa však zdá
už dávno zabudnutá a Modimu sa dostalo entuziastického privítania. Jednou z úloh
indického premiéra bolo prilákať amerických investorov do indickej ekonomiky. Modi prisľúbil,
že bude pracovať na odstránení bariér zahraničnému podnikaniu a smerom k zlepšeniu celkového investičného prostredia. V spoločnom článku vo Washington Post vyjadril Modi s
americkým prezidentom Barackom Obamom úmysel priniesť novú agendu do indicko-americckých vzťahov. Tie napriek často skloňovanému potenciálu v posledných rokoch stagnujú a prospel by im „reštart”. Washington podporuje rast Indie ako svetovej mocnosti,
odvolávajúc sa na partnerstvo postavené na spoločných hodnotách. Významným dôvodom,
prečo Spojené štáty vítajú rast Indie, je však aj viera, že bude vyvažovať vplyv Číny v Ázii.

Zdroj: wikipedia.org
Zdroj: White House/Pete Souza

Čínska firma bodovala na burze v New Yorku
Čínsky gigant internetového predaja Alibaba vstúpil na newyorskú burzu. Historicky išlo o jednu z najväčších primárnych emisií akcií.
Alibaba disponuje väčšou trhovou kapitalizáciou ako Facebook. V súčasnosti je v New Yorku obchodovaných ďalších jedenásť čínskych
spoločností podobných Alibabe, s kombinovanou trhovou kapitalizáciou viac než 150 miliárd dolárov. To iba potvrdzuje, že globalizácia
svetovej ekonomiky vysokým tempom napreduje. Čo Spojené štáty vítajú, Čína berie z rezervou. Čínske právo bráni cudzincom vlastniť
akcie určitých kategórií firiem. Medzi nimi internetových spoločností, akou je napríklad aj Alibaba, ktorá podľa zákona nemôže mať
zahraničných akcionárov. Na burze sú preto obchodované len akcie holdingovej spoločnosti s rovnakým názvom a nárokom na časť
ziskov bez reálneho vlastníckeho podielu. Peking sa týmto spôsobom snaží držať vplyv zahraničného kapitálu mimo kritických sektorov
ekonomiky. Tiež však chápe, že podniky v týchto sektoroch západný kapitál potrebujú pre svoj rast.

Inštitút ázijských štúdii (IAS) je nezávislou partnerskou organizáciou Centra pre európske
a severoatlantické vzťahy (CENAA) v Bratislave. Hlavným cieľom inštitútu je podpora a
realizácia výskumu v oblasti ázijských štúdií a šírenie vedomostí o Ázii medzi slovenskou
odbornou verejnosťou, spolupráca s organizáciami s podobným zameraním v strednej
Európe a budovanie partnerstiev s ázijskými partnermi. Newsletter vyšiel v spolupráci s
portálom sekuritaci.cz .
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