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„Šírime odborné vedomosti o Ázii“

Čínska ekonomika spomaľuje
Čína zverejnila informácie o HDP za rok 2014, z ktorých vyplýva, že jej ekonomika
narástla o 7,4 %. Jedná sa o najhorší výsledok za posledných 24 rokov. V roku 2013
čínska ekonomika rástla o 7,7 %. MMF predpokladá, že v roku 2015 to bude “len” 6,8 %.
Na HDP krajiny sa veľkou mierou podieľa trh s nehnuteľnosťami (v roku 2012 12
%), ktorý sa oproti roku 2013 prepadol o 10,5 %, na päťročné minimum. V novembri centrálna banka neočakávane znížila úrokovú mieru na 2,75 % v snahe oživiť ekonomiku. Naopak, maloobchodný predaj narástol minulý mesiac o 11,9 % a továrenská výroba o 7,9 % oproti predchádzajúcemu roku.
V pozitívnom duchu sa niesol príhovor čínskeho premiéra Li Keqianga na Svetovom
ekonomickom fóre v Davose, kde pripomenul, že rast HDP na úrovni 7,4 % je najlepší
spomedzi najrozvinutejších ekonomík sveta. Sedem percent v súčasnosti znamená
väčší absolútny rast ako 10 % pred piatimi rokmi. V ekonomike bolo vytvorených 13
miliónov nových pracovných miest a oproti minulému roku klesla miera nezamestnanosti. Čínsky premiér poznamenal, že v rôznych čínskych regiónoch je ešte obrovský
priestor na rozvoj, navyše veľký potenciál pre rast predstavuje domáci dopyt. Nový stav
nazval „new normal“, teda nový štandard pre čínsku ekonomiku, ktorej vlastnosťou už
nebude extrémne rýchly rast za čo najkratšiu dobu, ale stredne rýchly, zato kvalitnejší
rozvoj z dlhodobého pohľadu. Premiér ubezpečil, že ekonomické reformy v krajine budú pokračovať a Čínu, a teda aj svet, toto spomalenie významne nezasiahne.
Zdroj: Flickr/WEF

Japonsko novým terčom pre Islamský štát
Japonsko po druhej svetovej vojne preorientovalo svoju zahraničnú politiku tak,
aby pri plnení cieľov využívalo ekonomické nástroje, namiesto vojenských. Výnimkou tejto stratégie nebola ani návšteva Blízkeho východu, ktorú počas januára
uskutočnil japonský premiér Shinzo Abe. Pre ostrovnú krajinu chudobnú na nerastné suroviny je stabilita v regióne veľmi dôležitá. Podľa Agentúry prírodných zdrojov a energie, bolo v roku 2012 viac ako 80 % ropy Japonska importovanej zo siedmich krajín a približne 29 % zemného plynu zo štyroch krajín Blízkeho východu.
Prvá zastávka na Abeho ceste bolo Káhira, kde prisľúbil 2,5 miliárd dolárov, ktoré
Japonsko poskytne v nevojenských oblastiach prostredníctvom humanitárnej pomoci a rozvoja infraštruktúry. Japonský premiér sa taktiež vyjadril, že okolo 200 miliónov dolárov bude poskytnutých krajinám bojujúcim proti Islamskému štátu (IS).
Zakiaľ čo bol Abe v Jeruzaleme, IS sa vyhrážala, že zabije dvoch japonských
občanov, pokiaľ im japonská vláda nezaplatí výkupné vo výške 200 miliónov dolárov do 72 hodín. Jednalo sa konkrétne o novinára Kenjiho Gotu a Haruna Yukawu, ktorého krátko po tom popravili. IS mimo toho zadržiavala ďalšieho rukojemníka, letca Muatha al-Kassasbeha z Jordánska. Dňa 29. januára sa takmer
podarilo zaistiť výmenu rukojemníkov za oslobodenie Sajidy al-Rishawi, neúspešnej
samovražednej atentátničky. Jordánsko však nedostalo požadovaný dôkaz, že ich
pilot ešte žije a dohodu odvolalo. V sobotu 31. januára zverejnilo IS video zobrazujúce vraždu Kenjiho Gotu. Premiér Shinzo Abe sa vyjadril, že Japonsko bude naďalej
podporovať krajiny bojujúce proti IS a snažiť sa priviesť vrahov Gota pred súd.

Flash news

Táto tragická epizóda sa môže stať dôležitým katalyzátorom pre snahy Abeho vlády
posilniť medzinárodnú bezpečnostnú rolu Tokia, keďže dnes je za podobných situácii
bezmocné. Tokio sa navyše vyjadrilo, že pomoc v boji proti IS plánuje ešte rozšíriť.
► Spojené státy odpověděly na hackerský útok proti firmě Sony zavedením dalších sankcí proti Severní Koreji. Ty mají zemi
odstřihnout od zbývajících vazeb na mezinárodní finanční systém. Severní Korea ovšem stále odmítá, že by za útokem stála a
zavedení sankcí odsuzuje. Jihokorejské ministerstvo obrany mezitím vydalo zprávu, že Sever zvýšil velikost své kyber-armády
budované již čtyři roky na šest tisíc členů.
► Indickí uhoľní baníci 6. januára vyhlásili päťdňový štrajk po tom, ako indická vláda oznámila, že na trh vpustí aj súkromné
spoločnosti. Pôvodne mal štrajk trvať do 10. januára, no bol odvolaný hneď na druhý deň večer po rokovaniach s vládou. India je
jeden z najväčších producentov uhlia na svete a štrajk ohrozil dodávku elektriny v celej krajine.
► Čína odmieta obvinenia, že v rámci hackerského útoku ukradla plány americkej stíhačky F-35 a jej prvky zakomponovala do
vlastnej J-31. Informácie, zakladajúce sa na uniknutých dokumentoch E. Snowdena, nepotvrdil ani Pentagon, ani , výrobca F-35
Lockheed Martin Corp.

Nečakaná prehra srílanského prezidenta
Na Srí Lanke sa v januári konali predčasné prezidentské voľby, dva roky pred riadnym koncom funkčného obdobia úradujúceho prezidenta Mahinda Rajapaksa. Ten
sa uchádzal o zvolenie do úradu už po tretíkrát v rade. Voľby však prekvapivo vyhral
opozičný kandidát Maithripala Sirisena, bývalý minister zdravotníctva Rajapaksovej
vlády a generálny tajomník Srílanskej Strany slobody, jednej z hlavných vládnych
strán odchádzajúceho prezidenta. Po sčítaní všetkých odovzdaných hlasov Sirisena nakoniec získal 51,28%, v porovnaní s Rajapaksovimi 47,58%. Rajapaksa ohlásil
predčasné voľby ešte v novembri minulého roku, keď len málokto očakával, že by
ich mohol prehrať. Po voľbách sa objavili správy o tom, že Rajapakasa sa pokúšal
svoju pozíciu udržať i napriek volebnej prehre pomocou prevratu. Sirisena, ktorý
už medzi časom zložil sľub a nastúpil do svojho úradu, 11. januára oznámil zriadenie špeciálneho tímu pre vyšetrenie týchto obvinení. Nová vláda sa tiež zaviazala
urýchlene odstrániť autoritárske prvky bývalého režimu, zastaviť blokovanie internetu, či zastrašovanie médií.

Zdroj: Flickr/Indi Samarajiva

Obama navštívil Indiu
Prezident Barack Obama prijal ako prvý americký prezident pozvanie
indického premiéra Narendra Modiho na návštevu Indie pri príležitosti Dňa
republiky. Trojdňové stretnutie malo uvoľniť napätie a byť impulzom pri budovaní
strategického partnerstva medzi dvoma krajinami ako protiváhu narastajúceho
vplyvu Číny. Výsledkom bilaterálnych rokovaní bol rozvoj obchodnej spolupráce v
oblasti mierového využitia jadrovej energie. Na základe novej dohody by mali mať
teraz americké súkromné spoločnosti ľahší prístup k budovaniu jadrových reaktorov
v Indii, čím by sa mala znížiť závislosť Indie na zdrojoch energie, ktoré prispievajú
ku klimatickým zmenám. Hoci sa nepodarilo dosiahnuť žiadnu dohodu ohľadom
limitov produkcie emisii CO2, India súhlasila s redukciou fluorovaných uhlovodíkov
a spolupráci na rozvoji čistej energie. Americký prezident nakoniec svoj pôvodný
program v Indii skrátil kvôli návšteve Saudskej Arábie po smrti kráľa Abdalláha.
Zdroj: Flickr/Narendra Modi

Pápež František na Srí Lanke a Filipínach
Papež František 12.-19. ledna uskutečnil už svou druhou cestu do Asie, kde navštívil
Filipíny a Srí Lanku. Svou pouť zahájil na Srí Lance. Zde se ke katolické víře hlásí
7 % obyvatel. Během své návštěvy papež volal po otevřenější společnosti, smíření
místních náboženských skupin a také po odkrytí informací o zločinech, které se staly
během občanské války. Na Srí Lance rovněž navštívil buddhistický chrám v rámci
snahy o podporu mezináboženského dialogu. Po dvoudenní cestě po Srí Lance se
přesunul na Filipíny - do země s největším počtem katolíků v Asii. Při své návštěvě
Filipín vyzval vládu k boji s korupcí a chudobou. Zavítal také do oblasti Leyte, kterou
v listopadu 2013 zasáhl ničivý tajfun Haiyan a vyžádal si mnoho obětí. Na mši pod
holým nebem v Manile se zúčastnilo šest milionů lidí. Papežova návštěva je v souladu se současnou snahou církve podpořit své postavení v rozvojových zemích.
Zdroj: Mazur/Catholic News

Flash news

► Mjanmarský budhistický mních Wirathu verejne urážal vyslankyňu OSN Yanghee Lee. Dôvodom boli jej vyjadrenia kritizujúce
potláčanie práv moslimskej minority Rohingya. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva označil vulgárne prejavy ultranacionalistického mnícha za sexistické a OSN vydalo rezolúciu, v ktorej žiada Mjanmarsko o uznanie občianstva členov moslimskej etnickej
minority.
► Nepálskym zákonodarcom opäť vypršala lehota na schválenie návrhu novej ústavy. Opozičné politické strany násilne narušili
zasadanie ústavodarného zhromaždenia, vyhlásili štrajk a zorganizovali rozsiahle protesty s cieľom vytvoriť tlak na vládu. Nepál
sa snaží o vytvorenie novej ústavy už od roku 2008, nezhody s opozíciou však proces neustále brzdia.
► Čína a Rusko plánujú výstavbu vysokorýchlostnej železnice spájajúcej Peking a Moskvu, ktorá by mala skrátiť cestu medzi
týmito hlavnými mestami zo súčasných päť na menej ako dva dni. Nová trať má byť dlhá 7000 km, stáť 242 miliárd amerických
dolárov a jej výstavba trvať osem až desať rokov.
► Nový indonézsky parlament 20. januára schválil návrat priamej voľby regionálnych guvernérov a starostov. Zrušená bola minulý rok v septembri. Veľký vplyv na zvrátenie rozhodnutia mal aj fakt, že populárny prezident Joko Widodo bol v minulosti tiež
priamo zvoleným guvernérom. Lokálne voľby sú odteraz chránené zákonom a najbližšie sa budú konať ešte tento rok.

► Životy až 44 členov policajného komanda si vyžiadal protiteroristický zásah v filipínskej provincii Maguindanao. K stretu s
moslimskými rebelmi prišlo v rámci honu na jedného z najhľadanejších teroristov v regióne, Zulkilfi Abdhira. Zrážka ohrozila
prebiehajúci mierový proces medzi vládou a moslimskými rebelmi, ktorý prebieha od minulého roka.

Čo pozeráme

Smog journeys
Jia Zhangke

Svetoznámy čínsky režisér Jia Zhangke natočil pre východoázijskú pobočku Greenpeace krátky film Smog journeys. Krátka snímka, zobrazujúca životy ľudí v krajine ponorenej v smogu, bola natočená v Pekingu a v uholnom regióne provincie Hebei. Podľa
informácii Greenpeace viac než 90 percent čínskych miest v roku 2014 prekročilo štátom stanovené limity na nebezpečné
čiastočky v ovzduší. Znečistenie v Číne má zásadný dopad na životy ľudí, podpisujúc sa mimo iného i pod zvýšenú úmrtnosť.
Vláda v Pekingu si uvedomuje kritickú situáciu a od roku 2013 prišla s novými politikami, ktoré majú radikálne zlepšiť situáciu.

Bývalá thajská premiérka čelí obžalobe
Thajské Národné legislatívne zhromaždenie hlasovalo počtom hlasov 190 k 18, s 11 absenciami, v prospech obžalovania bývalej premiérky Yingluck Shinawatra, kvôli úlohe, ktorú
zohrala v kontroverznom programe dotácii cien ryže. Tento plán, ktorý jej vláda schválila
po drvivom víťazstve vo voľbách v roku 2011, garantoval štátne nakupovanie ryže od
poľnohospodárov za vyššie než trhové ceny bez ohľadu na kvalitu. Dôsledkom bola však
diera v štátnom rozpočte vo výške 15 miliárd dolárov a podozrenia z korupcie. Shinawatra bola zosadená rozhodnutím súdu zo svojho postu premiérky ešte v máji, pár týždňov
predtým, než kráľovské ozbrojené sily podnikli puč. Predmetom parlamentného hlasovania bol aj päťročný zákaz pôsobenia v politike a obvinenia z trestných činov, ktoré by
mohli viesť až k desaťročnému uväzneniu pre bývalú premiérku. Obžaloba teraz riskuje
rozhnevanie stúpencov Shinawatra klanu, známych aj ako „červené košele ”. Shinawatra sa
vyjadrila, že bude bojovať za svoju nevinu až do konca, nech už bude výsledok akýkoľvek.
Zdroj: Flickr/Asia Society

Búrlivý január v Bangladéši
Bangladéšom otriasajú mohutné protesty. Vyvolalo ich zadržanie bývalej premiérky Khaledy Zia po jej výhražkach voči úradujúcej premiérke Sheikh Hasina. Nepokoje si už vyžiadali
viacero mŕtvych a nespočetné množstvo majetkových škôd po útokoch benzínovými
bombami na autobusy a autá. Zatknutých bolo vyše sedem tisíc aktivistov. Tí bojkotovali posledné parlamentné voľby a žiadajú vyhlásenie nových po rezignácii súčasnej vlády.
Protesty vypukli 5. januára na výročie spomínaných volieb. Po celom štáte zablokovali automobilovú, železničnú i lodnú dopravu. Hasina však odmieta všetky požiadavky opozície
a vo svojej pozícii plánuje ostať až do konca jej funkčného obdobia v roku 2019. Premiérka vo svojom prejave naliehala na bezpečnostné sily, aby voči násiliu zakročili ráznejšie.
Khaleda Zia, ktorú premiérka označuje za anarchistku, odmieta obvinenia z bombových
útokov a požaduje prepustenie svojich ľudí. Spojené štáty americké, Veľká Británia aj
Európska únia vyjadrili znepokojenie so situáciou v krajine. EÚ ako najväčší exportný partner krajiny nalieha na Hasinej vládu a opozíciu, aby vzniknuté problémy čím skôr vyriešili.
Zdroj: Flickr/ Asia Society

Rozmach vodných elektrární v Kambodži
Kambodža otvorila doposiaľ najväčšiu vodnú elektráreň, Russei Chrum Krom, s výkonom 338
megawattov v hodnote 500 miliónov amerických dolárov. Elektráreň bola postavená čínskou
firmou China Huadian Corp., ktorá ju bude prevádzkovať 35 rokov a následne odovzdá
Kambodži. Projekt slúžil aj na upevnenie vzťahov medzi Kambodžou a Čínou. Vysoká cena elektrickej energie znižuje atraktivitu Kambodže pre zahraničné investície. Navyše, v súčasnosti
má prístup k elektrickej energii len približne polovica domácnosti. Do roku 2030 vláda plánuje
zvýšiť tento podiel na minimálne 70 %. Pomôcť by jej v tom mala práve Čína. Čínske firmy už
investovali viac ako 1,6 miliardy amerických dolárov na postavenie šiestich vodných elektrárni
s výkonom 928 MW. Neskôr v tomto roku má byť otvorená ďalšia, Stung Tatay, s výkonom 246
MW v hodnote 540 miliónov amerických dolárov. V roku 2019 Kambodža plánuje otvoriť až
deväť nových vodných elektrárni s výkonom 2045 MW, z toho niekoľko financovaných Čínou.
Kritici vyčítajú vláde, že nedbá na environmentálne škody, keďže elektrárne Russei Chrum
Krom a Stung Tatay sú vybudované v provincii Koh Kong s viacerými chránenými oblasťami. Zdroj: Wikimedia
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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