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„Šírime odborné vedomosti o Ázii“

Ázijskí giganti posilňujú vzťahy
Indický premiér Narendra Modi na trojdňovej návšteve Číny posilňoval strategické
partnerstvo so svojim najväčším susedom. Hlavným cieľom bilaterálnych rokovaní
medzi Modim a čínskymi predstaviteľmi bolo upevnenie ekonomických väzieb, vybudovanie vzájomnej dôvery a pokrok v riešení sporných otázok o vzájomných hraniciach.
„Máme historickú zodpovednosť zmeniť náš vzťah na spoločný zdroj sily a prameň
dobra pre celý svet,“ povedal po stretnutí s čínskym premiérom Li Keqiangom Modi.
Výsledkom vzájomných rokovaní je 24 nových dohôd, najmä v oblasti ekonomickej
spolupráce a investícii. Modimu sa podarilo získať podporu pre projekt Make in India a
čínsky investori prisľúbili finančnú spoluprácu v budovaní indickej infraštruktúry a priemyslu. Medzi konfliktné otázky, ktoré sa Modi snažil s čínskym prezidentom Xi Jinpingom prediskutovať, patrila vízová povinnosť a presné ujasnenie tzv. Línie kontroly, ktorá
by mala oddeľovať čínske územie od územia pod správou Indie. Obe strany zdôraznili
záväzok udržovať mier na hraniciach a vydali o tom spoločné prehlásenie. Modi tiež vyjadril obavy v súvislosti s čínskym plánom výstavby v Pakistanom okupovanom Kašmíre.
Xi Jinping však indického premiéra uistil o mierových úmysloch Číny v južnej Ázii.
Modiho privítal Xi v Xi’ane, hlavnom meste jeho rodnej provincie Shaanxi, za
veľkolepej ceremónie inšpirovanej dynastiou Tang. Návšteve sa dostalo pozitívneho
ohlasu i v čínskych médiach. Modi si len krátko pred návštevou vytvoril oficiálny účet
na čínskej mikroblogovacej sieti Weibo, v snahe zlepšiť kontakt s čínskou verejnosťou.
Návšteva Číny, ktorá je najväčším obchodným partnerom Indie, bola pre Modiho
súčasťou väčšieho okruhu naprieč Áziou. Po skončení rokovaní zamieril indický premiér
do Južnej Kórey a Mongolska, kde pokračoval v upevňovaní regionálnych väzieb

Zdroj: Facebook/Narendra Modi

Xi Jinping na post-sovietskom turné
Čínsky prezident Xi Jinping zavítal na návštevu do Astany, Moskvy a Minska, kde sa
zdržal celkom šesť dní. Pri rokovaniach hlavy štátov diskutovali najmä o čínskej „Novej
hodvábnej ceste”. Xi začal návštevou Kazachstanu, kde sa stretol s prezidentom Nursultanom Nazarbajevom. Prezidenti rokovali o spolupráci pri rozvoji infraštruktúry pozdĺž
Hodvábnej cesty. Astana je jedným z kľúčových partnerov Číny v rámci tohto projektu.
Po Kazachstane Xi zamieril na trojdňovú návštevu Moskvy, kde dohliadol na podpis až 32 zmlúv, zahrňujúcich budovanie vysokorýchlostnej železnice, pôžičky na
infraštruktúrne projekty, či dohody v sektoroch energie, letectva a obrany. Xi sa
zúčastnil aj ruských osláv 70. výročia konca druhej svetovej vojny, ako najvýznamnejší
zahraničný hosť za absencie zastúpenia väčšiny lídrov Západu. Čína a Rusko
deklarovali komplementárnosť čínskej Novej hodvábnej cesty a ruskej Euroázijskej
únie, ktoré sú často vnímané ako súperiace. V neposlednom rade lídri podpísali
memorandum o porozumení o výstavbe plynovodu, ktorý postaví čínska CNPC
pre ruský Gazprom. Práve energetické vzťahy medzi oboma krajinami boli jedným
z hlavných bodov programu. Zmluvy finalizované v Moskve presiahli kumulatívne
hodnotu 6 miliárd dolárov. Až viac ako polovica príjmov Ruska pochádza z predaja
ropy a zemného plynu. Čína za posledný rok ukázala, že vie na medzinárodnej izolácii Moskvy kapitalizovať a kultivovala svoje energetické partnerstvo s Moskvou.

Flash news

Xi nakoniec zavítal do Bieloruska ako prvý čínsky prezident po 14-tich rokoch. S
prezidentom Lukašenkom Xi podpísal zmluvu o priateľstve a vzájomnej spolupráci.
Zaujímavým bodom spoločného prehlásenia bol záväzok Minsku oponovať členstvu
Taiwanu v medzinárodných organizáciách vyžadujúcich podmienku štátnosti.
Zdroj: Wikimedia

►Severokórejský minister obrany Hyon Yong-chol bol podľa správ juhokórejskej špionážnej agentúry popravený. K poprave malo
dôjsť koncom apríla, pred stovkami svedkov protilietadlovou paľbou, ako uvádza agentúrne spravodajstvo, i keď tieto správy boli
neskôr dementované. Hyon sa údajne previnil neúctivým správaním voči vodcovi Kim Jong-unovi, keď zaspal v priebehu akcie,
ktorej sa Kim zúčastnil, a odmietol vykonať rozkazy.
► Vietnam a Južná Kórea uzavreli dohodu o voľnom obchode, ktorá má viac než zdvojnásobiť obchod medzi oboma krajinami v
priebehu nasledujúcich piatich rokov. Očakáva sa, že Vietnam by mohol čoskoro podpísať rovnaké dohody s Ruskom, Bieloruskom a Kazachstanom a už budúci mesiac má taktiež dôjsť k finalizácii dohody o voľnom obchode s EÚ.
►Abdul Basit Usman, jedna z najhľadanejších osôb podozrivých zo zodpovednosti za viacero bombových útokov na Filipínach,
bol zabitý skupinou moslimských rebelov na juhu krajiny začiatkom mesiaca. Za dolapenie Usmana americká vláda ponúkala
odmenu milión dolárov.

Juhovýchodná Ázia čelí migračnej kríze
Imigrantskej kríze nečelí len Európa. Humanitárna situácia v juhovýchodnej Ázii sa
vyostrila po tom, čo sa vyše 3 tisíc ilegálnych emigrantov z Mjanmarska a Bangladéšu pokúsilo dostať na brehy Malajzie a Indonézie. Kvôli sprísňujúcim sa zákonom
bolo mnoho utečencov poslaných späť na otvorené more. Tisíce migrantov na konci júna stále ostávalo v Andamanskom mori. Kríza nie je novým javom. Každý rok sa
pred začiatkom monzúnového obdobia tisícky ľudí z etnickej skupiny Rohingov vydáva
na útek z Mjanmarska. Chudoba, prenasledovanie a násilie vedú Rohingov hľadať
útočisko v susednom Bangladéši alebo v bohatších regiónoch Thajska, Malajzie či Indonézie. Po tom, čo Austrália a Thajsko uzavreli svoje brehy v snahe nepodporovať
narastajúci imigračný trend, Malajzia a Indonézia čelia obzvlášť veľkému náporu. Obe
krajiny súhlasili prijať 7 tisíc migrantov pod podmienkou, že budú do roka s pomocou medzinárodného spoločenstva repatriovaní alebo presídlení do inej krajiny. Na
strategickom stretnutí ASEANu zorganizovaného na riešenie krízy bolo Mjanmarsko
vyzvané na vyriešenie svojich vnútorných problémov a dodržiavanie ľudských práv.

Zdroj: Flickr/Steve Gumaer

V Juhočínskom mori znova horúco
Americký minister obrany Ash Carter adresoval počas bezpečnostného fóra v singapurskom hoteli Shangri-la nezvyčajne ostrú kritiku na Čínu za jej rozširovanie útesov a
ostrovov v Juhočínskom mori. Washington požaduje zastavenie prebiehajúcich prác
všetkými stranami teritoriálneho sporu, no upozorňuje najmä na chovanie Číny. Spojené štáty obrátili pozornosť na rozširovanie ostrovov, ktorého účelom je i lepšie vojenské využitie, keď na palubu špionážneho lietadla pozvali aj štáb televíznej stanice CNN.
Bezprecedentné rozhodnutie Washingtonu začať v oblasti s preletmi vojenských lietadiel a plavbou námorných lodí v snahe udržať „slobodu plavby”, si zase vyslúžilo ostrú
kritiku Pekingu. Čína považuje svoje aktivity za plne legitímne a tvrdí, že ich cieľom je
najmä zlepšiť podmienky pre personál pracujúci na ostrovoch či poskytnúť ochranu
pred tajfúnmi. Obe strany sa tak vzájomne obviňujú z narušovania stability v regióne.
V Juhočínskom mori sa prekrývajú nároky Číny, Filipín, Vietnamu, Malajzie, Taiwanu a
Bruneju. Oblasťou sa navyše každoročne prepraví tovar v hodnote až 5 biliónov dolárov.

Zdroj: Flickr/Official USN page

Parlamentné voľby v Thajsku opätovne odložené

Flash news

Thajský premiér Prayuth Chan-ocha sa nechal počuť, že dlho sľúbené parlamentné voľby sa majú konať v apríli alebo
máji budúceho roka, ak medzi tým nedôjde k referendu o novej ústave, ktoré by ich oneskorilo. Či referendum bude sa
však dnes zdá byť vyriešenou otázkou, nakoľko vládny kabinet sa už dohodol, že sa konať naozaj má. Návrat k demokratickej vláde sa tak už po niekoľký krát odkladá. Vyjadrenie thajského lídra prišlo v deň prvého výročia vojenského prevratu junty, ktorý sprevádzali protesty opozície a občianskych aktivistov. Úrady zadržali desiatky študentov demonštrujúcich
proti vojenskej vláde. V znamení protestov sa niesol aj začiatok trestného procesu s bývalou premiérkou Yingluck Shinawatra. Asi 50 priaznivcov ex-premiérky sa zhromaždilo pred budovou Najvyššieho súdu v Bangkoku. Shinawatra čelí
obvineniam z nedbanlivosti pri narábaní so štátnymi zdrojmi v spojitosti so schémami dotácie cien ryže, ktoré boli nastavené tak, že poľnohospodárom, ktorí tvorili hlavnú voličskú baštu premiérky, vyplácali až dvojnásobok trhovej hodnoty ich plodín. Ak ju súd uzná vinnou, hrozí jej trest odňatia slobody až na desať rokov. I keď obvinenia sa zdajú byť
založené na pravde, súd je rovnakou mierou i vhodnou príležitosťou pre vojenskú vládu zbaviť sa jednej z líderiek opozície.
► Primátor Osaky Toru Hashimoto ohlásil odchod z politiky po tom, čo voliči v referende odmietli jeho administratívny návrh
zlúčiť mesto do piatich polo-autonómnych, väčších mestských štvrtí zo súčasných 24. Očakáva sa, že táto prehra by mohla spôsobiť
napätie vo vedení LDP. Abeho vláda totiž Hashimotov návrh podporila bez ohľadu na odpor niektorých politikov v strane.
► Federálny prokurátor Spojených štátov amerických vzniesol obvinenia proti šiestim čínskym občanom, medzi nimi trom univerzitným profesorom, v 32 bodoch z údajnej “roky trvajúcej” krádeže obchodných tajomstiev a hospodárskej špionáže pre univerzity a spoločnosti v zámorí. Obvinení sú považovaní za prepojených na čínsku vládu, čo Peking ostro odmietol.
► Predseda Komunistickej strany Číny a vládnucej strany na Taiwane Kuomintang sa stretli na rokovaniach na najvyššej úrovni
prvýkrát po takmer šiestich rokoch. Xi Jinping vyjadril vôľu o „urovnanie rozdielov, ak Taiwan prijme, že je súčasťou jednej Číny”.
Akékoľvek vyhliadky na zblíženie však na Taiwane vyvolávajú negatívne vášne, najmä medzi mladými voličmi, čo sa môže ukázať
kľúčové v blížiacich sa januárových prezidentských voľbách.
► Japonsko a Filipíny uskutočnili prvé spoločné námorné cvičenie v Juhočínskom mori, 10 námorných míľ západne od pobrežia
Manily. Zúčastnilo sa ho približne 700 námorníkov na oboch stranách, dva japonské torpédoborce, a jedna filipínska vojnová loď.
Cvičenie je vnímané ako súčasť širšieho úsilia oboch krajín posilniť vzájomné bezpečnostné vzťahy v súvislosti s narastajúcou
asertivitou Pekingu v námornej oblasti
► Thajsko a Malajzia objavili na svojom území masové hroby s telami ilegálnych migrantov. Thajská polícia exhumovala v jednom pašeráckom tábore 26 tiel, zatiaľ čo Malajzia objavila 17 nových opustených táborov s odhadovaným počtom 139 obetí.
Identita obetí a príčina smrti sa vyšetruje.

Čo pozeráme

Assasin
Hou Hsiao-hsien
Vo veľkom úspechu pre taiwanskú kinematografiu vyhral cenu za najlepšieho režiséra na filmovom festivale vo francúzskom Canness Hou Hsiao-hsien s jeho filmom Assasin (聶隱娘). Houov film v žánri wuxia,
teda bojových umení, je zasadený v období dynastie Tang a rozpráva o profesionálnej vrahyni hranej taiwanskou herečkou Shu Qi, ktorá dostane za úlohu zavraždiť miestneho guvernéra. Režisér Hou je jedna z
najvýznamnejších postáv taiwanskej kinematografie. Medzinárodné uznanie mu priniesol predovšetkým film
City of sadness roku 1989.

Čína naznačuje směrování vojenské strategie
Nová čínská Bílá kniha o obraně pokračuje v trendu rostoucí transparentnosti pekingského pohledu na mezinárodní bezpečnostní situaci. Zatímco jako hlavní hrozby byly identifikovány americké kroky v rámci „Pivotu do Asie”, měnící se pozice
Japonska a provokace čínských námořních sousedů, Čína odhalila i sektory, jímž nyní
bude věnovat největší pozornost. Těmi má být vesmírný prostor a kyberprostor, jaderné síly s důrazem na schopnost odvetného úderu, ale hlavně námořní síly a strategie. ČLR dala v tomto dokumentu najevo, že se odvrací od striktní A2/AD (anti access/area denial) strategie, určené k omezení svobody protivníka operovat v čínských
vodách. Nyní tak cíle námořnictva budou přesahovat vody omývající Čínu a projekce síly bude směrována i do otevřených vod. Skutečnost, že dokument obsahuje i
vyjádření, že „tradiční myšlení, které dávalo přednost pozemní síle před námořní,
by mělo být zapomenuto,“ naznačuje budoucí směrování čínských snah. I přes tato
odhalení však Bílá kniha nepřináší žádná překvapení. Ve většině případů se jedná o oficiální potvrzení akcí, kterých jsme byli svědky v posledních několika letech.

Zdroj: Flickr/Steve Webel

Japonská odpověď na AIIB
Po celosvětově úspěšném rozhodnutí Pekingu spustit v Asii novou banku podporující rozvoj infrastruktury (AIIB), se Japonsko, které v této oblasti doposud dominovalo,
rozhodlo odpovědět. Ministerský předseda Shinzo Abe oznámil, že Japonsko spolu
s Asijskou rozvojovou bankou (ADB) navýší v příštích letech finanční pomoc v tomto
sektoru až o 30 %, což by v součtu znamenalo až 110 miliard dolarů. Tedy ještě o 10
miliard více než s čím počítají současné plány AIIB. S podporou spolupráce veřejného
a soukromého sektoru, je tak hlavní vizí tohoto kroku diverzifikace zdrojů nutných
k finančně náročným projektům. Hlavní rozdíl japonské iniciativy od její čínské obdoby tkví zejména v důrazu na vysokou kvalitu například v omezování potencionálních environmentálních dopadů. Z ekonomického souboje velmocí v regionu tak snad
budou moci získat hlavně menší hráči, kteří investice do infrastruktury tolik potřebují.

Zdroj: Kantei

Slovensko-čínske biznis fórum v Pekingu
Na ZÚ SR v Pekingu sa uskutočnilo Slovensko-čínske obchodné fórum na ktorom Slovensko reprezentovala delegácia predsedu NR SR Petra Pellegriniho s podpredsedom vlády a
ministrom financií Petrom Kažimírom. Dvojica rokovala s viacerými zástupcami čínskych
spoločností, ktorí prejavili záujem o investovanie na Slovensku. Fórum umožnilo našim
firmám sprostredkovať kontakt s partnermi z Číny. A ako rokovania napovedajú, tí o spoluprácu so slovenskými náprotivkami záujem majú. Diskutovalo sa o investíciách v oblasti
obchodu, energetiky, aj ochrany životného prostredia. Čínske firmy majú záujem zapojiť
sa do infraštruktúrnych projektov na Slovensku. Nedávno absolvovali stretnutie na ministerstve dopravy, kde sa hovorilo o výstavbe úsekov diaľnic a železníc formou PPP projektov. Slovensko má zase záujem o čínske know-how a výmenu skúseností. Od januára
budúceho roka by mala byť (po opakovaných odkladoch) Bratislava spojená s čínskym
Tianjinom, no hovorí sa aj o ďalších leteckých linkách. Na rokovaní zneli podľa ministra
Kažimíra aj výzvy týkajúce sa perspektívy čínskej banky, či automobilky na Slovensku.

Zdroj: Flickr/NRSR
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strednej Európe a budovanie partnerstiev s ázijskými partnermi.

M

ÁJ 2015
©IAS/CENAA
Tolstého 9, Bratislava, 811 06
E-mail: institute@asian.sk

www.asian.sk

Nájdete
nás aj na
facebooku

