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Po vojenskom puči v Thajsku pri kormidle opäť armáda

Udalosti v Thajsku nabrali minulý mesiac rýchly spád. Ústavný súd 7. mája nariadil premiérke 
Yingluck Shinawatra odstúpiť zo svojej funkcie po tom, ako ju uznal vinnú zo zneužitia 
právomocí. Konkrétnym premiérkiným prečinom malo byť odvolanie hlavy národnej 
bezpečnostnej rady, čo jej umožnilo dosadiť do inej významnej pozície jej švagra. Spolu 
s premiérkou muselo odstúpiť aj deväť ďalších členov vládneho kabinetu. I keď značne 
oklieštený, kabinet chcel pokračovať vo vládnutí až do júlových volieb. Volebná komisia 
však 15. júla označila júlový termín volieb za nereálny. V krajine od novembra prebiehali 
protesty proti vláde premiérky Shinawatra. Politický zápas je súčasťou dlhodobého boja 
medzi konzervatívnymi, rojalistickými elitami a populistickým hnutím, ktorého otcom je 
Thaksin Shinawatra, bývalý premiér a brat Yingluck Shinawatry. Dlho sa očakávalo, ako na 
rastúce napätie zareaguje armáda. Napriek opakujúcim vyjadreniam šéfa armády gen-
erála Prayutha, že je neutrálnym arbitrom v politickom boji, armáda nakoniec zasiahla.

Najprv 20. mája v snahe o upokojenie protestov, ktoré v uplynulých mesiacoch spre-
vádzali i násilnosti, vyhlásila stanné právo. O dva dni neskôr 22. mája už armáda 
pristúpila k otvorenému puču a zadržala hlavných predstaviteľov súperiacich poli-
tických strán. Bolo tiež vyhlásené pozastavenie platnosti ústavy z roku 2007, zákaz 
vysielania televíznych staníc a rozpustenie senátu. Generál Prayuth sa nechal počuť, 
že armáda nasmeruje krajinu k potrebným politickým reformám. Fakticky tak ciele 
armády odrážajú zámery oponentov doterajšej vlády, ktorí požadovali reformu poli-
tického systému a nie demokratické voľby (v ktorých by pravdepodobne opäť vyhrali 
podporovatelia Shinawatrovcov). V súčasnosti je konanie volieb v nedohľadne. Ar-
máda už vládu v Thajsku zvrhla 12-ty krát od zrušenia absolutizmu v roku 1932.

Minulý mesiac sme boli svedkami najvážnejšej eskalácie sporov v Juhočínskom mori za 
posledné roky. Spor medzi Hanojom a Pekingom vypukol po tom, ako bola do blízkosti 
sporných Paracelových ostrovov 1. mája premiestnená ropná plošina, ktorú nasledovala 
flotila čínskych lodí, medzi ktorými boli údajne i vojenské námorné plavidlá. Neďaleko 
plošiny prišlo následne k stretom čínskych a vietnamských plavidiel, ktoré do seba úmy-
selne narážali a ostreľovali sa vodnými delami. Konflikt sa preniesol i na diplomatický 
front, kde sa obe strany navzájom obviňovali z rozpútania sporu v oblasti, ktorú považujú 
za svoje výsostné vody. Peking tvrdí, že ropná plošina je 17 námorných míľ od čínskeho os-
trova Zhongjian ale až asi 120 námorných míľ od vietnamského pobrežia. Vážnejšiu doh-
ru mal spor na domácej scéne vo Vietname. V krajine sa zdvihla vlna nevôle voči „čínskej 
okupácii“ vietnamských ostrovov a konali sa protičínske protesty. Relatívne neškodné 
demonštrácie neskôr prerástli v krvavé násilnosti, keď došlo k útokom na čínske fabriky 
a etnických Číňanov v krajine. Peking v reakcii na vlnu protičínskeho násilia zorgani-
zoval evakuáciu čínskych občanov. Vietnamská vláda nakoniec pristúpila k potlačeniu 
protestov, ktoré začali ohrozovať stabilitu v tejto komunistickej krajine. Avšak už len 
fakt, že protesty vláda na začiatku povolila, je nezvyčajný a svedčí o závažnosti sporu.

Hanoj hľadal diplomatickú podporu u Manily, ktorá je taktiež zapletená v 
nebezpečnom teritoriálnom spore s Pekingom. Lídri Vietnamu a Filipín spoločne 
odsúdili čínske kroky.  V máji boli pri filipínskom ostrove Palawan zadržaní čínski ry-
bári obvinení z pytliactva ohrozených druhov. Manila taktiež obvinila Peking, že 
na spornom ostrove stavia leteckú dráhu. Vietnam v súčasnosti zvažuje, že bude 
nasledovať príklad Filipín a bude sa usilovať o medzinárodnú arbitráž sporu.
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Čína, Vietnam a Filipíny v ostrom spore o Juhočínske more

►Laoský minister obrany a niekoľko ďalších vysokých štátnych predstaviteľov zomrelo 17. mája pri havárii lietadla, uštedrujúc tak silnú ranu 
komunistickej štátostrane. Laos je neslávne známy nízkou úrovňou leteckej bezpečnosti.  

►Poradný výbor pre bezpečnostnú politiku premiéra Shinza Abeho vo štvrtok, 15. mája, uverejnil dlho očakávanú správu o kolektívnej se-
baobrane Japonska. Vo svojom stanovisku podporil zmenu ústavného výkladu deviateho článku v prospech tejto možnosti: “Japonsko dnes 
čelí situáciám, kedy predchádzajúce výklady ústavy už viac nestačia pre udržanie mieru a stability v Japonsku samom ani v medzinárodnom 
spoločenstve, vzhľadom k rozsahu a rýchlosti zmien vo svetových strategických pomeroch.”

►V máji sa uskutočnilo prvé oficiálne stretnutie politických predstaviteľov Japonska a Číny od kontroverznej návštevy japonského premiérea 
Shinza Abeho v svätini Yasukuni v decembri minulého roku. Ministri obchodu oboch krajín sa dohodli na posilnení bilaterálnych obchodných 
vzťahov.

► Májová správa z produkcie Transparency International venujúca sa vyhodnoteniu protikorupčných snáh štátnych inštitúcií v južnej Ázii 
(Bangladéš, India, Maledivy, Nepál, Pakistan a Srí Lanka) ich vo svojich záveroch vyhodnotila ako vo veľkej miere neefektívne.



Európska “tour” japonského premiéra

“Plodná” cesta Li Kequianga po krajinách Afriky

Čínsky premiér Li Keqiang navštívil začiatkom mája Etiópiu, Nigériu, Angolu a Keňu. 
Jeho prvá oficiálna cesta do veľmi dôležitých krajín afrického kontinentu z pohľadu 
Číny bola všeobecne zameraná na upevňovanie ekonomických vzťahov. Premiér 
Číny sa tiež zúčastnil Svetového ekonomického fóra, ktoré sa konalo v nigérijskom 
meste Abuja, kde na utužovanie tohto trendu nadviazal aj svojím prejavom. V mene 
Číny sa Li zaviazal zvýšiť investičné toky a pôžičky smerujúce z Číny do krajín Afriky a 
tiež o príspevok dvoch miliárd USD do Čínsko-Afrického rozvojového fondu. Čínsko-
Africké vzťahy, oficiálnym diskurzom pravidelne označované ako výnosné pre obe 
strany v rovnakom pomere, materializoval čínsky premiér uzavretím investičných 
dohôd s Keňou a Nigériu. Objem týchto dôhod, smerovaných na rozvoj železničnej 
infraštruktúry, by mal v konečnom súčte činiť 16 miliárd dolárov. V tejto súvislosti sa 
vynárajú už tradičné hlasy pre aj proti Čínou financovaným infraštruktúrnym projek-
tom v krajinách Afriky.

►Parlamentné voľby v Indii sprevádzalo i sektárske násilie. Prvý májový týždeň v severovýchodnom štáte Assam zomrelo niekoľko desiatok 
moslimov po útokoch rebelov z etnickej skupiny Bodo. Moslimovia boli obviňovaní, že v parlamentných voľbách nevolili kandidáta z etnika Bodo. 

►Liu Han, čínsky obchodný magnát, ktorý je upodozrievaný z prepojenosti na bývalého šéfa čínskej bezpečnosti Zhou Yongkanga, bol v máji 
odsúdený na trest smrti. Podľa mnohých západných analytikov by prípadné súdne spory a usvedčenie Zhou Yongkanga ako Liuho spoločníka 
mohli predstavovať najväčšiu korupčnú kauzu v čínskej komunistickej histórii.

►Filipíny a Indonézia uzavreli 23. mája po dvoch desaťročiach rokovaní zmluvu o vymedzení námornej hranice medzi výlučnými ekonomickými 
zónami oboch štátov. Indonézsky prezident Yudhoyono označil dohodu za model mierového riešenia teritoriálnych sporov v regióne.

►V čínskej severozápadnej provincii Xinjiang došlo k ďalšiemu teroristickému útoku. Samovražední útočníci odpálili 22. mája výbušniny na 
rušnom trhovisku v hlavnom meste provincie Urumqi. Útok si vyžiadal vyše 40 mŕtvych. Terorizmus ujgurských moslimov sa stáva v Číne čoraz 
väčším problémom.

►Americké Ministerstvo spravodlivosti obžalovalo päť príslušníkov čínskej armády z ekonomickej kyberšpionáže voči americkým súkromným 
firmám. Peking sa proti obvineniam vyhradil a zdôraznil, že poškodia bilaterálne vzťahy. Washington býva obviňovaný z pokrytectva, keďže sa sám 
podieľa na rozsiahlych špionážnych aktivitách.

►Prezidentka Južnej Kórey Park Geun-hye v máji navrhla na post nového premiéra krajiny bývalého sudcu Ahn Dai-heeho, ktorý šesť dní po 
tom svoju nomináciu stiahol po kritike spojenej s výškou jeho sudcovských zárobkov. Nutnosť menovať nového premiéra sa naskytla po aprílovej 
nehode juhokórejského trajektu a následnej abdikácii už ex-premiéra Chung Hon-wona. V súvislosti s nehodou, ktorá si vyžiadala 304 obetí,    ro-
zpustila  juhokórejská prezidentka národnú pobrežnú hliadku.

Na prelome apríla a mája japonský premiér Shinzo Abe vycestoval na “turné” po 
Európe s cieľom posilniť vzájomné japonsko-európske vzťahy. Počas svojej desaťdňovej 
návštevy postupne navštívil Nemecko, VB, Portugalsko, Španielsko, Francúzsko a Bel-
gicko. Spoločné rokovania sa niesli v snahe Tokia posilniť ekonomické a strategické 
vzťahy so starým kontinentom, v čase kedy tie domáce vo východoázijskom regióne, 
najmä so susednou Čínou zostávajú naďalej napäté. Premiérov itinerár vyvrcholil v 
Bruseli na európskom summite posledným dňom jeho programu, kde sa stretol s gen-
erálnym tajomníkom NATO Rasmussenom, predsedom Európskej komisie Barrosom a 
predsedom Európskej rady Van Rompuyom. Kľúčovým bodom agendy Japonska orien-
tovanej na Európu je úspešné uzavretie dohody o hospodárskom partnerstve (EPA).  
Vyjednávania na nej boli po prvý krát iniciované minulý rok. Hodnota tejto dohody sa 
odhaduje na cca. 40 % celosvetového obchodu. Zvýšená snaha Japonska prichádza po 
tom, čo sa mu nepodarilo uzavrieť obdobné partnerstvo s USA pri nedávnej návšteve 
prezidenta Baracka Obamu. Abeho turné je možné zhodnotiť ako úspech, keď sa mu 
nakoniec podarilo podpísať novú partnerskú dohodu s NATO.
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Historicky najväčšia zákazka Gazpromu z Číny

Po ruskej anexii Krymského polostrova na seba ekonomické (a iné) sankcie nenechali dlho čakať. Ekonomika Ruska je úzko 
naviazaná na vývoz nerastných surovín, z ktorých končí až 80% v krajinách Západu. Práve spojením týchto dvoch okolností sa 
400 USD miliardová zmluva medzi Ruskom a Čínou o dovoze zemného plynu ukazuje byť v súčasnej situácii veľmi logickou. A 
to nie len pre Rusko ale aj na  nerastné suroviny „hladnú“ Čínu. Zmluva sa zrodila na pôde májového summitu ázijských krajín 
a ázijských medzinárodných organizácii, ktorý sa konal v Šanghaji. Vladimir Putin práve na ňom a ešte v dňoch pred podpisom 
zmluvy vo svojom prejave poukázal na silnejúce vzťahy medzi Ruskou federáciou a Čínou, ktoré dokonca označil za najlepšie v 
histórii. Takéto prezentovanie reality vzťahov do istej miery umocňuje aj rusko-čínske námorné cvičenie, ktoré sa konalo up-
lynulý mesiac vo Východočínskom mori.



Čína má nakročené k ekonomickému prvenstvu

Brunejský “firewall” proti globalizácii

Čína môže podľa niektorých štatistík vystriedať USA na poste najväčšej svetovej ekonomiky 
už v tomto roku a teda podstatne skôr, než sa očakávalo. Nasvedčujú tomu výsledky výs-
kumu programu ICP (International Comparison Program), realizovaného pod záštitou Sve-
tovej banky a OSN. Ten sa metodikou komparácie zameral na atribúty skutočných životných 
nákladov a celkovú paritu kúpnej sily krajín, tzv. PPP. Pri výpočte hrubého domáceho 
produktu sa týmto spôsobom zohľadňujú vzájomné menové výmenné kurzy, pre vyváženie 
cenových rozdielov rovnakých tovarov v jednotlivých krajinách. Zo záverov ICP vyplýva, že 
čínska ekonomika v roku 2005 predstavovala v pomere 43 % ekonomiky americkej. Zatiaľ čo v 
roku 2011, pri poslednom porovnaní, už 87 %. Podľa očakávaní Medzinárodného menového 
fondu a OECD, by sa Čína mohla dostať pred USA v roku 2016, čomu napovedá okrem iného 
aj stabilný ekonomický rast Číny v posledných rokoch. Vo viacerých ďalších ukazovateľch 
mimo HDP však Čína nemá až také priaznivé výsledky, čo by mohlo nateraz oddialiť jej pred-
pokladané ekonomické prvenstvo alebo aspoň zmierniť niektoré senzačné predpovede. In-
dia tiež predbehla Japonsko a je dnes treťou najväčšou ekonomikou na svete s 6,4 % HDP.

Ešte koncom apríla predstavil brunejský sultán Hassanal Bolkiah signifikantné sprísne-
nie  zákonov v tejto prevažne moslimskej krajine. Implementácia islamskej šaríe by mala  
prebiehať v troch separátnych fázach. Prvá fáza, ktorá nadobudla platnosť samotným 
prijatím zákona, predpisuje pokuty a väzbu v prípade dopustenia sa krádeže, neprítom-
nosti na nedeľných modlitbách alebo mimomanželského tehotenstva. Druhá fáza by mala 
priniesť trest bičovaním a lámaním končatín najmä za krádeže. V poslednej fáze by mal 
byť uzákonený trest smrti za sodomiu a cudzoložstvo. Brunej, jedna z najbohatších krajín 
Ázie podľa ukazovateľa HDP na obyvateľa, svojmu bohatstvu vďačí najmä z predaja zásob 
ropy. Tie z krajiny robia takzvaný „rentier state“, čiže štát ktorý prostriedky na svoje fun-
govanie nezískava “prirodzeným rozvojom”, ale z externých zdrojov – napríklad predajom 
nerastných surovín. Aj vďaka tejto situácii sa napriek kontroverznému zákonu v očiach 
časti  Brunejčanov Hassanal Bolkiah pravdepodobne udrží pri moci v krajine aj naďalej.

Hinduistický nacionalistický vodca a opozičný líder Narendra Modi vyhral vysokým 
rozdielom májové voľby v Indii - najväčšie demokratické voľby sveta - a stal sa tak jej 
novým  premiérom. Nacionalistická Indická ľudová strana (BJP) na čele s Modim si 
v celoštátnych voľbách zabezpečila s 282 mandátmi jasné víťazstvo a spolu so spo-
jencami obsadí niečo cez 340 kresiel dolnej snemovne indického parlamentu, z cel-
kových 543. BJP si tak zaistila pohodlnú parlamentnú väčšinu. Modiho nová vláda 
má teraz príležitosť aj moc na zmenu Indie, sľubovanú BJP počas volebnej kampane 
strany. Žiadnej strane sa nepodarilo zvíťaziť podobným pomerom od roku 1984. 
Doterajšia vládna strana Indického národného kongresu (INC), ktorá bola pri moci tak-
mer nepretržite od nezávislosti krajiny v roku 1947, si v pléne zaistila len 44 zástupcov. 
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Summit Shangri-La Dialogue

V týchto dňoch, medzi 30. májom a 1. júnom, sa koná už trinásty ročník ázijského bezpečnostného summitu Shangri-La Dialogue, organizovaného 
IISS (International Institute for Strategic Studies) v Singapure. V piatok predniesol úvodný príhovor japonský premiér Shinzo Abe, medzi ďalšími 
rečníkmi sa predstavili Chuck Hagel, minister obrany USA, či v nedeľu Fu Ying, predsedníčka Výboru pre zahraničné veci čínskeho Ľudového 
kongresu. Tento rok však summit prichádza uprostred čoraz napätejšej situácie medzi Čínou a jej susedmi, najmä Vietnamom, Filipínami a Japon-
skom. Už v piatok svojim príhovorom premiér Abe predznačil v akom duchu sa bude summit niesť. Avizoval v ňom budúcu významnejšiu rolu 
Japonska v bezpečnosti regiónu a podporu krajinám juhovýchodnej Ázie v sporoch práve s Čínou. V sobotu na jeho kritiku Pekingu nadviazal aj 
zástupca USA Chuck Hagel, ktorý vo svojom vyjadrení označil akcie Číny za ohrozujúce ďalšiu stabilitu regiónu.Pr
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Nový indický premiér
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