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Krušné časy na čínskej burze

Mimoriadne opatrenia, ktoré prijala čínska vláda minulý mesiac, dokázali  síce zvrátiť 
strmhlavý pád čínskych akciových trhov v Šanghaji a Shenzhene, no tie na konci 
mesiaca znova dramaticky padli. Júl sa tak na oboch v bilancii skončil s najväčšou 
mesačnou stratou za posledných takmer šesť rokov. Bez ohľadu na to však čínske 
akciové trhy stále zostávajú zhruba 13% nad úrovňou zo začiatku tohto roka.

Zdá sa ale, že čínska ekonomika stráca paru, čo môže byť zlá správa nielen pre Čínu 
samú, ale aj svetovú ekonomiku ako takú. Varovné náznaky prichádzajú z viacerých 
strán, či už je to znížený objem exportu a importu, pokles záujmu o nerastné suroviny, 
či v podobe nestabilného trhu s komoditami. Priemyselné kovy ako meď a hliník boli 
tentokrát obzvlášť tvrdo zasiahnuté a ich cena klesla na niekoľkoročné minimum. 

Napriek prudkému poklesu v posledných týždňoch, je však ťažké predpovedať budúci 
vývoj na akciových trhoch. Tie za posledných dvanásť mesiacov najskôr prudko vys-
túpali až o 150 %, až kým v júni zase nezačali prudko, a o to neočakávanejšie, padať 
nadol. Obchodníci sa teraz pripravujú na ďalšie kolísanie, zatiaľ čo ekonomický ana-
lytici očakávajú opatrenia z Pekingu, ktorý sa snaží u investorov obnoviť dôveru vo 
svoje trhy. Čínsky hlavný orgán pre dohľad a dozor nad trhom s cennými papiermi 
napríklad nedávno oznámil, že zvažuje zahájenie vyšetrovania dopadu automa-
tizovaného obchodovania na akciové trhy. Účelom je upokojenie obchodujúcich 
pomocou obmedzenia špekulatívneho predaja. Z dôvodu, že mnoho investorov 
na čínskom trhu sú bežní ľudia, ktorí sa z rôznych dôvodov rozhodli svoje úspory 
staviť na ešte donedávna rastúci trh, sa teraz Peking obáva, že by sa ďalší pokles 
mohol odraziť aj na reálnej ekonomike, či dokonca vyústiť v sociálne nepokoje.

Dva veľké summity organizácii BRICS a Šanghajskej organizácie spolu-
práce (SCO), ktoré sa uskutočnili v júli v ruskej Ufe, ďalej potvrdili nástup ne-
západných mocností a ich vlastných formátov medzinárodnej spolupráce. 

Summit BRICS, ktoré združuje jedni z najväčších svetových ekonomík nepatriac-
ich ku globálnemu Západu - Brazíliu, Rusko, India, Čínu a Južnú Afriku, priniesol 
ďalší pokrok v plánoch vytvorenia Novej rozvojovej banky (NDB). Členské krajiny sa 
dohodli, že nová banka, ktorej účelom bude najmä financovanie infraštruktúrnych 
projektov, bude mať sídlo v Šanghaji a jej prvým šéfom bude Ind. Založenie NDB, 
disponujúcej s počiatočným kapitálom 50 miliárd dolárov, teraz už ostáva na rati-
fikácii dohôd parlamentmi jednotlivých krajín. Krajiny BRICS taktiež schválili vyt-
vorenie pohotovostného systému menových rezerv vo výške 100 miliárd amerických 
dolárov, z ktorého budú môcť členské štáty čerpať v prípade menovej nestability. 

Stretnutie predstavilo tiež priestor pre Čínu ďalej propagovať svoj megaprojekt eu-
roázijskej konektivity a ekonomickej spolupráce One Belt, One Road. Čínski a ruskí 
predstavitelia podľa správ na summite rokovali o tom, ako implementovať svoju má-
jovú dohodu o spolupráci čínskeho projektu a ruskej Euroázijskej ekonomickej únie.

I keď SCO je na rozdiel od BRICS regionálnou a najmä bezpečnostnou organizáciou, 
na tohtoročnom summite bola pozornosť venovaná nielen otázkam bezpečnosti. 
Tomu nasvedčujú i prebiehajúce diskusie o vytvorení vlastnej rozvojovej banky aj 
v rámci SCO či slová čínskeho prezidenta Xi o viere v rozvoj širokej a komplexnej 
spolupráce v kontexte rozširujúcej sa členskej základne. Na budúcoročnom sum-
mite v Taškente sa totiž plnými členmi organizácie stanú aj India a Pakistan.
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Summity BRICS a SCO

►V Taipei sa 22. júla pred ministerstvom školstva konal protest, ktorého sa zúčastnilo okolo 200 taiwanských študentov. Dôvo-
dom sú nové školské osnovy, kritizované za prílišnú „pro-čínskosť” v interpretácii histórie a podporu myšlienok jednej Číny, ktorá 
zahŕňa i Taiwan. Ďalšie protesty, kedy znova prišlo i k obsadeniu budovy Ministerstva študentami, sa konali v piatok 31. júla po 
tom, ako jeden z taiwanských študentov spáchal samovraždu.

► Vyjadrenie opozičného politika Shasha Tharoora, že Spojené kráľovstvo by malo Indii ako bývalej kolónii zaplatiť reparácie, 
vyvolalo obrovskú vlnu pozornosti nielen v Indii. I keď Tharoor hovoril o reparáciach najmä v symbolickom zmysle, požadujúc 
ospravedlnenie od Londýna, jeho prejavu sa dostalo podpory i od indického premiéra Narendra Modiho. 
 
►Čínska polícia minulý mesiac zakročila proti právnikom a politickým aktivistom. Viac ako sto ich bolo vypočutých alebo 
zadržaných v rozsiahlej úradmi koordinovanej akcii. Štátne médiá označili masové zatýkanie za snahu o rozbitie „zločineckého 
gangu”, ktorý údajne manipuloval verejnú mienku „upozorňovaním na citlivé prípady“ a vážne ohrozoval spoločenský poriadok. 

Zdroj: Flickr/2 dogs 

Zdroj: Flickr/Government ZA



Hanoj a Washington sa zbližujú

Pozemková reforma v Indii
Indická vláda musela stiahnuť návrh reformy pozemkového zákona pre silnú 
opozíciu, ktorej čelí medzi poľnohospodármi aj v radách parlamentu. Posled-
ných sedem mesiacov bol premiér Modi nútený dočasnými vládnymi nariad-
eniami umelo urýchľovať proces predaja poľnohospodárskej pôdy v krajine, často 
proti vôli vlastníkov, aby sa tak vláda mohla dostať k pozemkom potrebným pre 
odblokovania stoviek miliárd dolárov v zastavených infraštruktúrnych projek-
toch. Čo sa však premiérovi Modimu nepodarilo, je zaistiť pre tieto opatrenia 
dostatočnú podporu, aby mohli byť pretavené do federálnej legislatívy. Nezna-
mená to však nevyhnutne, že by vláda snahu o zmenu pozemkového zákona vz-
dala. Obráti sa pravdepodobne priamo na jednotlivé štáty, ktoré môžu rovnaký 
efekt docieliť čiastkovou lokálnou legislatívou. Návrh zákona má zefektívniť súčasný 
„ťažkopádny“ proces získavania pôdy. Kritici však argumentujú, že zefektívnenie 
príde na úkor poľnohospodárov a malých vlastníkov pôdy- zákon má napríklad 
odstrániť podmienku súhlasu 80 percent čiastkových vlastníkov s predajom pôdy.

► Vedenie firmy Mitsubishi Materials vydalo oficiálne vyhlásenie, v ktorom sa doposiaľ ako jediná japonská spoločnosť os-
pravedlnila za zneužívanie vojnových väzňov na nútenú prácu počas druhej svetovej vojny. Firma sa osobitne ospravedlnila amer-
ickým a čínskym vojakom, ktorým ponúkla i odškodnenie v rámci súdneho sporu pred pekinským súdom.

► Všečínske zhromaždenie ľudových zástupcov prijalo nový zákon o národnej bezpečnosti, ktorý rozšíri právny dosah a suve-
renitu Číny na internet, vesmír, či polárne oblasti. Kritici však spochybňujú rozsiahlu a neurčitú formuláciu zákona, ktorá vláde 
necháva až príliš veľa priestoru pri jeho aplikácii.

► Členské krajiny ASEANu po mimoriadnom zasadnutí ministrov oznámili založenie fondu na odškodnenie a poskytnutie hu-
manitárnej pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi v regióne. Desať členských krajín však prisľúbilo spoločne prispieť len skrom-
ných milión amerických dolárov, čo robí skôr tento krok skôr symbolickým opatrením ak oskutočným riešením problému.

►  Hlavné mesto Nepálu, Káthmandu, spolu s priľahlými oblasťami, zažilo za posledný mesiac niekoľko protestov a celonárodný 
štrajk proti snahám o príprave novej ústavy. Demonštranti kritizujú hlavne to, že návrh ústavy nerieši problém etnickej, rasovej 
a rodovej diskriminácie, federatívneho usporiadania, či odluky hinduizmu od štátu.

► Mjanmarsko a India uzavreli dohodu ohľadom prehĺbenia ich  vzájomnej spolupráce v oblasti obrany. India avizuje podporu 
a pomoc pri modernizácii mjanmarskej armády, vojenského loďstva a bezpečnostnú kooperáciu pri hraniciach, kde došlo v 

posledných mesiacoch k viacerým incidentom. Spolupráca sa medzi týmito dvomi susedmi výrazne prehĺbila po reformách mjan-
marského prezidenta Theina Seina, čo viedlo k zmierneniu závislosti Mjanmarska na Číne.

V júli došlo v rámci vietnamsko-amerických vzťahov k významnej udalosti. Tou 
bolo stretnutie generálneho tajomníka Komunistickej strany Vietnamu Nguye-
na Phu Tronga s americkým prezidentom Barackom Obamom v Bielom dome 
vo Washingtone. Po mnohých rokoch vzájomnej nedôvery a napätia medzi 
USA a Vietnamom to mnohí považujú za historický moment, ktorý bude viesť k 
vzájomnej spolupráci medzi týmito dvomi štátmi. Biely dom sa vyjadril, že Viet-
nam považuje v ázijsko-pacifickom priestore za kľúčového partnera Washing-
tonu. Súčasné zbližovanie medzi USA a Vietnamom je vo veľkej časti spojené s 
rokovaniami o uzavretí regionálnej obchodnej zmluvy TPP, ktorých je Hanoj 
súčasťou. Mnohí za týmto trendom však vidia aj určitú snahu USA a Vietnamu o 
zadržovanie Číny v regióne. Dôvodom sú narastajúce obavy Vietnamu z čínskej 
asertivity vo východoázijskych vodách, ktoré vedú Hanoj k dvoreniu USA ako  
určitej zábranu voči ambíciám Číny.  Prekážkou v zlepšovaní vzťahov naďalej os-
távajú ľudské práva, za ktorých porušovanie Washington Hanoj pravidelne kritizuje.
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Korupčný škandál Najiba Razaka

Zdroj: Flickr/U.S. Dep of State 

Zdroj: Flickr/Sandeepachetan

V Malajzii vrcholí korupčný škandál okolo malajzijského premiéra Najiba Razaka. 
Príčinou sú rozsiahle obvinenia z finančných a politických machinácií, ktoré má mať 
premiér na svedomí. Táto kauza rozdelila nielen politickú stranu UMNO, v ktorej pôsobí 
premiér, ale i malajzijskú spoločnosť. Premiér Razak mal podľa obvinení manipulovať 
so štátnym investičným fondom, na ktorého úkor sa mal obohacovať a posielať z neho 
financie na svoje súkromné bankové účty. Celková suma, ktorá je v prípade citovaná, 
je až 700 miliónov amerických dolárov. Kritici premiéra, na čele s Razakovým pred-
chodcom Mahathirom Mohamadom, žiadajú jeho okamžité odstúpenie. Razak ale 
obvinenia odmieta a označuje ich za „politickú sabotáž” zosnovanú Mahathirom. V 
snahe posilniť svoje politické postavenie poškodené škandálom Razak vymenil svojho 
zástupcu, generálneho prokurátora a nominantov na viacerých ministerských postoch.

Zdroj: Flickr/Unit Peneraju Agenda Bumiputera



Japonské bezpečnostné reformy pod paľbou kritiky
Vláda japonského premiéra Shinza Abeho odsúhlasila 21. júla novú Bielu knihu 
pre obranu. Schválenie prišlo až po týždeň dlhom odklade kvôli nesúhlasu z ra-
dov Liberárne demokratickej strany, vlastnej strany premiéra Abeho. Odporcovia 
požadovali, aby dokument obsahoval aj príklady jednnostranných námorných akcií 
Číny, akým je napríklad výstavba pobrežnej plynovej plošiny vo Východočínskom mori. 
Biela kniha kritizuje „agresívne” námorné výboje Pekingu, ako sú prieniky do japon-
ských vôd pri ostrovoch Senkaku/Diaoyu, a varuje, že podobné správanie sa bude aj 
naďalej prehlbovať. Konanie Pekingu zaberá takmer tretinu v 429-stranovej Bielej knihe.
Čína vydanie tohto dokumentu Tokiom kritizovala a odsúdila Japonsko za podporovanie 
teórie „čínskej hrozby”. Peking tiež vyjadril znepokojenie nad bezpečnosntou legislatívou 
prijatou japonským parlamentom, ktorá implementuje minuloročnú revíziu ústavy a 
umožňuje širšie uplatnenie japonských ozbrojených síl. Proti tejto legislatíve sa sa zdvihla 
vlna odporu i v Japonsku, kde svoj nesúhlas okrem tisícov demonštrantov vyjadrili i význ-
amné verejné osobnosti. Popularita premiéra Abeho medzitým klesla na doterajšie dno. 

Thajsko v juli deportovalo viac ako 100 etnických ujgurských moslimov späť do Číny. Stalo 
sa tak napriek protestom USA či vysokého komisára pre utečencov OSN a obavám, že v 
Číne môžu čeliť krutému zaobchádzaniu. V Turecku prebehol v reakcii na deportáciu útok 
podpaľača na thajský konzulát i búrlivé protičínske protesty. Mnoho Ujgurov z Číny utiek-
lo pred nepokojmi v západnej autonómnej oblasti Xinjiang, kde za posledné roky kvôli 
násiliu prišli o život stovky ľudí. Podľa čínskej tlačovej agentúry Xinhua boli jednotlivci de-
portovaní z Thajska na ceste do Turecka, Sýrie a Iraku, kde sa mali v pláne pripojiť k Islam-
skému štátu. Xinhua tiež uviedla, že policajné vyšetrovanie odhalilo hneď niekoľko gangov, 
ktoré na území Číny organizujú nábory pre extrémistické islamské skupiny. V Číne došlo v 
poslednom čase hneď k niekoľkým incidentom spojených s „rastúcou hrozbou islamského 
extrémizmu“. Z krajiny bolo v júli deportovaných 20 turistov z Veľkej Británie, Indie a 
Južnej Afrike, ktorí údajne na hotelových izbách sledovali videá propagujúce terorizmus.

Inštitút ázijských štúdii (IAS) je nezávislou partnerskou organizáciou Centra pre európ-
ske a severoatlantické vzťahy (CENAA) v Bratislave. Hlavným cieľom inštitútu je podpora 
a realizácia výskumu v oblasti ázijských štúdií a šírenie vedomostí o Ázii medzi slov-
enskou odbornou verejnosťou, spolupráca s organizáciami s podobným zameraním v 
strednej Európe a budovanie partnerstiev s ázijskými partnermi. 
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North Korea Confidential: Private Markets, Fashion Trends, Prison Camps, Dissenters and Defectors
Daniel Tudor a James Pearson

Nová kniha  z pera dvoch britských žurnalistov ponúka pohľad do dennodenného fungovania Severnej Kórey, 
ktorý nie je len povrchnou a grotesknou momentkou, aká je často prezentovaná západnému publiku. Autori 
ukazujú, že napriek uzavretosti režimu sa ani Severnej Kórei nevyhli zásadné spoločenské zmeny. Obyčajní ľudia 
nie sú prezentovaní len ako bezduché bábky v rukách režimu, ale ako tí, na ktorých pleciach stojí postupné 
oživovanie súktromných trhov, prijímanie západných trendov v obliekaní či zábave. Autori tiež, značne optimi-
sticky, očakávajú pomalé a opatrné otvorenie sa krajiny svetu pod taktovkou súčasného politického vedenia. 
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Zdroj:  Flickr/Koji Moriya

Zdroj: Flickr/Prachatai

Voľby v Thajsku opäť odložené
Vládnuca thajská junta zrejme opäť oddiali dátum plánovaných všeobecných volieb, ten-
tokrát až na rok 2017. Odkedy junta v máji 2014 prevzala moc v krajine, ide už o ich niekoľké 
odloženie v rade, zväčša pod zámienkou nastolenia stability. Dôvodom posledného 
odloženia má byť nutnosť zabezpečiť tlač a distribúciu novej ústavy po celej krajine pred ref-
erendom o jej prijatí. To sa má konať na začiatku roku 2016.  Za opakovaným odďaľovaním vo-
lieb však môže byť v skutočnosti snaha čo najefektívnejšie eliminovať vplyv podporovateľov 
predchádzajúcej garnitúry v štátnych orgánoch a situácia okolo nástupníctva na trón. Tha-
jská armáda chce mať totiž krajinu pod kontrolou, keď sa bude rozhodovať o nástupníc-
tve po smrti súčasného kráľa Bhumibola, ktorý má 87 rokov a je v zlom zdravotnom stave.
Na juhu krajiny, kde prebieha dlhotrvajúce povstanie moslimských separatistov 
proti centrálnej vláde v Bangkoku, medzitým prišlo k viacerým bombovým úto-
kom. Pri jednom z nich zahynuli siedmi ľudia a ďalších dvanásť bolo zranených.

Čínsky „ujgurský problém”

Zdroj: Flickr/Prachatai
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