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„Šírime odborné vedomosti o Ázii“

Bezpečnostné reformy v japonskom parlamente
Japonský premiér Shinzo Abe a Natsuo Yamaguchi, líder strany Komeito, koaličného
partnera Abeho vládnucej LDP, rozhodli o predĺžení prebiehajúceho zasadnutia parlamentu v snahe presadiť kontroverzný balík zákonov o bezpečnosti
oboma komorami ešte skôr, než sa parlament na leto rozíde. Dátum ukončenia
riadnej schôdze sa tak posunul až k 27. septembru, čím sa tá aktuálna stáva najdlhším zasadaním japonského parlamentu v povojnovej histórii krajiny.
Prijatie nových zákonov predstavuje výraznú zmenu v kurze bezpečnostnej
politiky Japonska a zdá sa, že tento krok bude ťažší ako by premiér Abe dúfal.
Zákony účinne preformulujú úlohu japonských SDF (Self Defence Forces) v americko-japonskej aliancii a podmienky, za ktorých sa môžu ozbrojené sily zapojiť
do kolektívnych obranných akcií mimo územia Japonska. Reflektujú tak kontroverznú reinterpretáciu ústavy prijatú minulý rok, ktorá umožňuje armáde použiť
„minimálnu potrebnú silu“ v prípade, ak by blízki spojenci Tokia boli napadnutí. Armáda by tiež mala po novom byť schopná poskytovať logistickú podporu zahraničným silám v prípade misií v súlade s Chartou OSN a to bez potreby individuálneho schvaľovacieho procesu pri každej misii, ako je tomu dnes.
Plánované zmeny sa už premietli do Smerníc aliančnej spolupráce medzi Tokiom a Washingtonom, ktoré boli prezentované počas Abeho májovej návštevy Spojených štátov.
Prieskumy verejnej mienky však napovedajú, že japonskí voliči sú skeptickí. Navrhovaná
legislatíva verejnosť delí na dva tábory. Tisíce demonštrantov protestovali proti reformám pred sídlom parlamentu v Tokiu i iných mestách. Dokonca aj zástancovia zmien
priznávajú, že sú na hranici s pacifistickým čl. 9 povojnovej ústavy. Prieskum denníka Yomiuri ukázal, že 46 percent respondentov s návrhmi súhlasí, zatiaľ čo 41 percent je proti.
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Strategický a ekonomický dialóg USA a Číny
Na
pozadí
stále
otvorenejších
sporov
o
bezpečnostné
otázky v Juhočínskom mori sa vo Washingtone stretli čínski a americkí zástupcovia na už 7. Strategickom a ekonomickom dialógu.
Napriek nepopierateľným tenziám bola snaha smerovať diskusiu do oblastí,
kde dve strany úspešne kooperujú. Tým je napríklad otázka klimatických zmien a ochrany životného prostredia, ktoré boli dominantnou témou
tohtoročného stretnutia. Obe krajiny potvrdili svoj záväzok znižovať emisie
predstavený na minuloročnom stretnutí APEC a podporu pre čistú energiu.
Predstavené boli aj nové spoločné projekty ako snaha o budovanie “zelených
prístavov” v rámci obmedzovania environmentálnych stôp námorného obchodu.
V rámci ekonomického dialógu sa diskutovalo o Bilaterálnej investičnej zmluve,
ktorá sa momentálne pripravuje. Washington a Peking sa dohodli, že začiatkom
septembra si vymenia aktualizované zoznamy sektorov, v ktorých zostanú určité
obmedzenia zahraničných investícií. Hovorilo sa aj o AIIB a čínskom želaní aby renminbi patril do koša mien podporovaných MMF ako medzinárodné rezervné aktívum.

Flash news

Už menej pozitívnych signálov sa dotýkalo diskusie o kybernetickom priestore.
Američania pripomenuli Pekingu rozsiahly prienik do ich Úradu personálneho
manažmentu, niektorými predstaviteľmi pripisovaný čínskym hackerom. V rámci tohto úniku boli kompromitované informácie miliónov súčasných a bývalých
zamestnancov federálnej vlády. Čína, ako už niekoľkokrát v minulosti, odmietla akúkoľvek vládnu podporu takýmto aktivitám. Zároveň čínski zástupcovia poukázali na rozsiahle americké programy odhalené E. Snowdenom. Napriek
týmto rozporom by podľa amerického ministra zahraničných vecí Johna Kerryho
obe strany mali spolupracovať na vytvorení spoločných medzinárodných noriem.
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►Prezident Srí Lanky, Maithripala Sirisena, rozpustil parlament v snahe o konsolidovanie moci a získanie podpory pre sľubované
politické reformy. Reformy by mali paradoxne zahŕňať aj obmedzenie moci exekutívy a prezidenta. Srí Lanka tak zažije predčasne
voľby plánované na 17. augusta.
► Indické vojnové lode kotvili v prístavoch v Kambodži a Thajsku v rámci dvojmesačného operačného nasadenia v okolitých
vodách v znamení novej politiky premiéra Narendra Modiho “Act East“. Lode počas posledných 45 dní navštívili aj prístavy v
Indonézii, Austrálii, a Singapure, kde sa zúčastnili bilaterálneho námorného cvičenie SIMBEX-15.
►Peking po vyše roku opäť nasadil ropnú plošinu Haiyang Shiyou 981 do sporných vôd západne od Paracelských ostrovov, kde
sa prekrývajú výhradné ekonomické zóny Vietnamu a Číny. Plošina je však tentokrát bližšie k pobrežiu Číny. Tento krok prichádza
iba niekoľko týždňov pred návštevou generálneho tajomníka vietnamskej komunistickej strany vo Washingtone.

Zmena volebného systému v Hongkongu odložená na neurčito
Hongkonskí zákonodarcovia dospeli po mesiacoch protestov a plamenných
diskusií k hlasovaniu o vládnom návrhu reformy volebného systému. Reforma mala priniesť všeobecné voľby šéfa exekutívy z dvoch až troch vopred
selektovaných kandidátov
nominovaných špeciálnym výborom. 27-členný
opozičný blok však prisľúbil túto zmenu vetovať. Návrh, vnímaný ako propekinský, si už pred hlasovaním vyslúžil značnú mediálnu trakciu. Opoziční poslanci ho rezolútne odsúdili ako “falošnú demokraciu”. Aby však prešiel parlamentom potreboval získať podporu dvoch tretín snemovne, 47 zo 70 poslaneckých
hlasov, a teda aspoň štyri hlasy práve od členov opozície, čo sa mu nepodarilo.
Nakoniec za návrh hlasovalo len sedem poslancov, potom ako sa vláda snažila neúspešne zdržať hlasovanie a jej poslanci na protest opustili rokovaciu sálu.
Nový líder Hongkongu tak bude na jar 2017 zvolený presne tak, ako ten
predchádzajúci, 1200-členným volebným výborom s väzbami na KSČ a Peking.
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AIIB sa pripravuje na štart
Čína, India a ďalších 48 zakladajúcich členov Ázijskej banky pre investície do
infraštruktúry (AIIB) podpísalo v pondelok 29. júna zakladajúce dokumenty inštitúcie,
ktoré určujú podiel každej členskej krajiny a počiatočný vklad jednotlivých veriteľov.
Zvyšných sedem členov môže podpísať dohodu do konca decembra roku 2015. AIIB
sa bude charakterom svojej činnosti zameriavať na rozvoj infraštruktúrnych projektov v Ázii a doplní funkcie existujúcich svetových finančných inštitúcii či Ázijskej
rozvojovej banky. Krátko pred podpisom zakladajúcej zmluvy boli adresované aj
niektoré z obáv, ktoré v predchádzajúcich mesiacoch sprevádzali správy okolo AIIB.
Canberra sa skrze svojho ministra financií vyjadrila, že podniknuté opatrenia by
mali zaistiť transparentné fungovanie banky. Austrália patrí medzi šesť najväčších
veriteľov AIIB, po Číne, Indii, Rusku, Nemecku a Južná Kórei. AIIB bude mať podľa
tlačového vyhlásenia hlavné sídlo v Pekingu a jej základný kapitál bude vo výške
100 miliárd dolárov. Odrážajúc geografický charakter banky, budú aj jej regionálni
členovia väčšinovými akcionármi, držiac až 75 percent akcií. Očakáva sa, že AIIB začne
fungovať do konca roka. Slovensko ani Česká republika neprejavili záujem o členstvo.
Zdroj: Facebook/Asian Infrastructure Investments Bank

Cesta k Transpacifickému partnerstvu otvorená

Flash news

Zákon o TPA, takzvanej “fast-track” kompetencii prezidenta Spojených štátov pri vyjednávaní obchodných zmlúv, nakoniec po
dlhom politickom boji medzi prezidentom Obamom a jeho vlastnou Demokratickou stranou prešiel hlasovaním v Kongrese.
Súčasne bol schválený i program, ktorý má zmierniť dopady dohody na Američanov zamestnaných v odvetviach, ktoré budú po
prijatí dohody otvorené tvrdej konkurencii. TPA predstavuje zásadný krok k finalizovaniu dohody o Transpacifickom partnerstve.
Kongres totiž už v budúcnosti, keď sa k nemu dohoda o TPP vráti, nebude môcť otvárať a meniť osobitné ustanovenia TPP, čo by jej
dokončenie mohlo výrazne spomaliť, či celú iniciatívu potopiť. Transpacifické partnerstvo je projektom zóny voľného obchodu
12 krajín, zodpovedajúcich cca 40 percentám svetového HDP: Spojené štáty, Austrália, Brunej, Kanada, Čile, Japonsko, Malajzia,
Mexiko, Nový Zéland, Peru, Singapur, a Vietnam. Spojené štáty však zdôraznili, že dohoda zostane“otvorená”pre vstup ďalších krajín. Silný záujem pripojiť sa vyjadrili v júni Filipíny. Obdobne by mohli k zmluve neskôr pristúpiť aj Taiwan, Thajsko, či Južná Kórea.
► Severná Kórea čelí nedostatku potravín. Podľa zástupcu Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo pri OSN môže produkcia
v hlavnom regióne tento rok klesnúť až o polovicu. Pokles produkcie plodín ako ryža, či zemiaky sú spôsobené rozsiahlymi a dlhotrvajúcimi suchami. Štátne médiá hovoria o najhoršom suchu za posledných 100 rokov.
► Japonské pozorovacie lietadlo prelietavalo nad spornými vodami v Juhočínskom mori v rámci spoločného cvičenia s leteckými
zložkami Filipín. Predmetom cvičenia bola simulácia námorných pátracích a záchranných akcií. Filipíny tento mesiac podnikli i
spoločné cvičenie so Spojenými štátmi. Obe cvičenia sa odohrávali v sporných vodách v Juhočínskom mori, ktoré si nárokujú tak
Manila ako aj Peking.
► Indické špeciálne jednotky uskutočnili cezhraničnú operáciu v Mjanmarsku, ktorej cieľom bolo prenasledovanie militantných
rebelov obvinených zo zabitia 18 indických vojakov. K útoku prišlo začiatkom júna pri prepadnutí armádneho konvoja. Indické
jednotky pri odvetnej akcii zneškodnili viac ako 50 militantov. Operácia bola vedená so súhlasom mjanmarskej vlády.
► Bývalý šéf čínskeho bezpečnostného aparátu Zhou Yongkang bol odsúdený k doživotnému trestu potom, ako ho súd v tajnom
procese uznal vinným z korupcie, zneužívania štátnej moci a úniku štátnych tajomstiev. Zhou je doteraz najvyššie postaveným
funkcionárom Komunistickej strany Číny, ktorý čelil obdobným obvineniam. Podľa procesného spisu Zhou na úplatkoch získal až
129 miliónov čínskych yuanov (20.8 mil. USD).
► Laureátka Nobelovej ceny za mier a líderka hlavnej mjanmarskej opozičnej strany Aung San Suu Kyi sa počas päťdňovej
návštevy Číny stretla s čínskym politickým vedením. Prijatie opozičnej líderky v Pekingu je netypickým krokom. Suu Kyi a jej
strana, Národná liga pre demokraciu, budú kľúčovou silou v novembrových voľbách v Mjanmarsku.

Čo čítame

The China Model: Political Meritocracy and the Limits of Democracy
Daniel A. Bell
Daniel Bell, kanadský akademik a profesor na jednej z popredných čínskych univerzít Tsinghua University v
Pekingu, vo svojej novej knihe argumentuje v prospech čínskeho politického modelu. Tvrdí, že čínsky systém
je svojim charakterom nielen jedinečný, ale je aj morálne ospravedlniteľnou alternatívou k demokracii. Bell
analyzuje to, čo nazýva “krízou v správe vecí verejných západnej demokracie” a “úspech meritokracie v Číne”.

Suu Kyi nebude novou prezidentkou Mjanmarska
Mjanmarský parlament v hlasovaní zamietol navrhovanú novelu ústavy, ktorá v súčasnom
znení konzervuje vplyv armády na politický proces v krajine a braní proreformnej líderke
opozície Aung San Suu Kyi v kandidatúre na post prezidenta v nadchádzajúcich voľbách.
Mjanmarská ústava je mementom bývalej vojenskej junty a vďaka reziduálnemu vplyvu armády sa jej darí prežiť dodnes, odolávajúc volaniam po reformách aj pod nominálne civilnou vládou. Parlament hlasoval proti zmene hneď niekoľkých kontroverzných
prvkov dokumentu, ktoré zosobňujú neprekonané výzvy demokratizácie. Kľúčovým
je napríklad ustanovenie, ktoré armáde zaručuje až štvrtinu kresiel v parlamente, či
to, ktoré bráni osobám s rodinnými príslušníkmi, ktorí nie sú občania Mjanmarska,
uchádzať sa o post prezidenta. Práve druhé ustanovenie je vnímané ako šité na mieru
proti Suu Kyi, vdove po britskom manželovi s dvoma synmi narodenými v cudzine. Pred
hlasovaním v parlamentu sa pod petíciu požadujúcu zmenu ústavy podpísalo až 5 miliónov ľudí. Napriek odstaveniu Suu Kyi z možnosti zastávať politický urad sa očakáva,
že jej strana NLD bude po nadchádzajúcich voľbách dominantným politickým hráčom.
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Čínska Hodvábna cesta so zastávkou v Maďarsku
Maďarsko sa stalo prvou krajinou v EÚ, ktorá sa pripojila k čínskemu projektu novej „Hodvábnej cesty“. Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó počas rokovaní v Budapešti
so svojím čínskym náprotivkom Wang Yi spoločne podpísali memorandum o porozumení,
ktoré integruje Budapešť do rozsiahlej čínskej siete ekonomických väzieb a rozvoja. Jedným z hlavných projektov, z ktorých by Maďarsko mohlo v budúcnosti profitovať, je vysokorýchlostná železnica medzi Budapešťou a Belehradom, ktorá tvorí základ čínskych investícií
do infraštruktúrnych projektov na Balkáne. Tu však čínske plány ďaleko nekončia. Projekt
One Belt One Road, ktorého je euroázijská pozemná Hodvábna cesta súčasťou, zahŕňa sieť
železníc, ciest, ropovodov a plynovodov či energetických sietí, ako aj výstavbu prístavov
a ďalšie projekty siahajúce od Číny až ku Grécku, Rusku a najnovšie Maďarsku. Budapešť
taktiež prejavila záujem o členstvo v Ázijskej banke pre investície do infraštruktúry AIIB.

Zdroj: Wikimedia

Na Taiwane sa zvolebnieva
Taiwan by mal mať po prvýkrát vo svojej histórii na čele ženu. Jediné dve kandidátky
uchádzajúce sa o post hlavy štátu v budúcoročných prezidentských voľbách sú totiž Hung
Hsiu-chu za vládnuci Kuomitang a Tsai Ing-wen z opozičnej Demokratickej pokrokovej
strany. Tsai sa už o prezidentský post uchádzala v roku 2012, kedy po sčítaní hlasov zaostala za víťazom Ma Ying-jeou o 6 %. Výsledky predvolebných prieskumov aj teraz ukazujú,
že je podpora pre obe kandidátky relatívne vyrovnané. Voliči sa však k urnám nedostanú
skôr ako 16. januára a Taiwan tak čaká ešte niekoľko mesiacov napätej volebnej kampane.
Hung je zástankyňa úzkych vzťahov s čínskou pevninou, propaguje napríklad uzavretie
“mierovej zmluvy”. Táto pozícia je však v rozpore s trendami v taiwanskej spoločnosti, kde
neustále klesá podpora pre zjednotenie a drvivá väčšina obyvateľov podporuje zachovanie status quo. Karty ešte môže zamiešať aj populárny poslanec James Soong, ktorý sa
vyjadril, že o kandidatúre uvažuje, je však na verejnosti, či „ho považuje za schopného“.
Zdroj: Facebook/Tsai Ying-wen

Inštitút ázijských štúdii (IAS) je nezávislou partnerskou organizáciou Centra pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA) v Bratislave. Hlavným cieľom inštitútu je podpora
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strednej Európe a budovanie partnerstiev s ázijskými partnermi.
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