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„Šírime odborné vedomosti o Ázii“

Yuan sa stal súčasťou menového koša IMF
Ešte na konci novembra oznámil Medzinárodný menový fond (IMF), že čínska mena
yuan sa stane súčasťou koša rezervných mien. K rozhodnutiu prišlo v rámci procesu
prehodnocovania zloženia menového koša, ktorý sa opakuje každých päť rokov.
Yuan sa oficiálnou súčasťou koša stane v októbri 2016. Súčasťou koša rezervných
mien, ktoré spolu tvoria tzv. Zvláštne práva čerpania (SDR), je americký dolár,
britská libra, japonský yen a euro. Yuan bude mať v tomto novom koši váhu 10.92
percent, nasledované yenom (8.33 percent) a librou (8.09) percent. Dominantnú
pozíciu si pritom stále udržiava dolár (41.73 percent) a euro (30.93 percent).
Účelom SDR, vytvoreného IMF v roku 1969, je slúžiť ako rezervné aktívum, doplňujúce
rezervy jednotlivých štátov. Postavenie Číny v IMF posilnia i reformy systému kvót v rámci
tejto medzinárodnej organizácie. Tie boli síce prijaté už v roku 2010, no k ich ratifikácii
prišlo až po zdĺhavom procese 18. decembra po schválení americkým kongresom.
Začlenenie yuanu do koša rezervných mien je symbolickým signálom
potvrdzujúcim ekonomickú silu Číny a jej úlohu v medzinárodnom finančnom
a ekonomickom systéme. Posilnenie postavenia yuanu by mohlo viesť aj k jeho
väčšiemu využívaniu ako rezervnej meny centrálnymi bankami či súkromnými
spoločnosťami a posilneniu zahraničnej účasti na čínskom finančnom trhu.
Napriek mediálnemu pokrytiu, ktoré sa „nástupu“ yuanu dostáva, čínska mena ešte
ani zďaleka nekonkuruje pozícii doláru v medzinárodnom obchode, finančných
transakciách a vo funkcii rezervnej meny. Napriek tomu nemožno poprieť, že
snahy Pekingu internacionalizovať svoju menu postupne začínajú prinášať ovocie.
Zdroj: MWC News

Hlas Ázie na Klimatickej konferencii v Paríži
Čína a India sa spojili s ďalšími rozvojovými krajinami, aby spoločne vyjadrili
jednotnú pozíciu na klimatickej konferencii v Paríži. Koalícia, známa aj pod skratkou
BASIC (Brazília, Južná Afrika, India a Čína), presadzuje princíp spoločnej, no zato
diferencovanej, zodpovednosti a „klimatickej spravodlivosti“, ktorá by rešpektovala
potreby rýchlo rozvíjajúcich sa ekonomík. V praxi by tak mali bohatšie krajiny prebrať
väčšiu mieru zodpovednosti v boji proti globálnemu otepľovaniu a finančne i
technologicky prispievať rozvojovým krajinám pri získavaní nových zdrojov energie.
„Riešenie klimatických zmien by nemalo ignorovať legitímnu potrebu rozvojových
krajín zmierňovať chudobu a zlepšenie životného štandardu ich obyvateľov,“ vyjadril sa
v úvodnom prejave čínsky prezident Xi Jinping. Napriek snahe rozvinutých krajín zapojiť
do klimatického financovania i rýchlo sa rozvíjajúce ekonomiky akými sú Čína a India,
sa v konečnej verzii dohody podarilo udržať princíp diferenciácie. Rozvinuté krajiny
by tak mali povinne prispieť do klimatického fondu minimálne 100 miliárd USD ročne.

Flash news

Čína a India, dvaja z troch najväčších producentov emisií skleníkových plynov, sa
počas rokovaní snažili zmierniť navrhovaný systému kontrol a blokovali stanovenie
presných termínov nahradenia fosílnych palív obnoviteľnými zdrojmi energie. Pôvodne
plánovaný cieľ znížiť zvyšovanie otepľovania na 1,5 stupne Celzia vehementne odmietli
ako nereálny. Namiesto toho si obe krajiny zvolili svoje klimatické ciele na dobrovoľnej
báze. Zatiaľ čo Čína sa zaviazala dosiahnuť vrchol svojej emisnej produkcie v roku
2030, India plánuje do roku 2022 inštalovať 175 gigawatov novej obnoviteľnej energie.
Zdroj: Facebook/APEC

► Americký veľvyslanec v Thajsku Glyn Davies je vyšetrovaný vo veci údajnej urážky na cti kráľa Bhumibol Adulyadeja. Davies
sa mal nevhodne vyjadrovať k neprimeraným trestom pre kritikov kráľovskej rodiny. Aj keby sa tieto obvinenia potvrdili, Davies
disponuje diplomatickou imunitou a nemôže tak byť trestaný pod thajským právom.
►Japonský Najvyšší Súd rozhodol o protiústavnosti zákona ešte z obdobia Meiji, ktorý ženám zakazoval sa opäť vydať po dobu
šesť mesiacov od ich posledného rozvodu. V ten istý deň však tiež podporil ústavnosť ustanovenia v obdobne starom zákone, ktoré
ženám neumožňuje nechať si dievčenské priezvisko aj po svadbe. Rozhodnutie nasmerovalo pozornosť na zloženie súdu, z ktorého
15 sudcov sú len tri ženy, a za 68 rokov jeho doterajšej činnosti v talári sedeli iba ďalšie dve sudkyne.
►V mjanmarskom Rangúne bola 9. decembra otvorená prvá burza v krajine. Hlavným dôvodom na otvorenie burzy je snaha o
ekonomickú revitalizáciu krajiny, rozvoj finančného systému a príliv zahraničných investícií. Zrušenie zahraničných sankcií v roku
2013 a prvé slobodné voľby z novembra sú príležitosťou na modernizáciu krajiny, a reformy v kľúčových oblastiach.

Tokio a Soul dosiahli historickú dohodu o utešiteľkách
Japonsko a Južná Kórea sa dohodli na „finálnom a nezvratnom” vyriešení
problému „utešiteliek“, ktorý sa týka nútenej prostitúcie žien v Japonsku počas
druhej svetovej vojny. Ide o prvú dohodu v tejto kontroverznej otázke od roku
1965. Odhaduje sa, že počas druhej svetovej vojny sa až vyše 200 tisíc žien
stalo sexuálnymi otrokyňami japonskej armády. Väčšina z nich pochádzala z
Kórei, ďalej z Číny či Filipín. V súčasnosti žije už iba 46 z týchto „utešiteliek“.
Japonsko sa ospravedlnilo, prijalo zodpovednosť za spôsobené utrpenie
a potupu a vyhradilo 1 miliardu jenov, ktoré pôjdu na fond určený pre
odškodnenie obetí. Južná Kórea sa zaviazala odstrániť sochu utešiteľky
spred japonskej ambasády v Soule. Dohodu privítal
i Washington, pre
ktorého súperenie jeho dvoch spojencov predstavovalo strategický problém.
Tento krok môže znamenať novú éru pre vzťahy medzi Japonskom a Južnou
Kóreou, ktoré boli periodicky narušované spormi o výklad dejín. Japonský premiér
Abe sa vyjadril, že nechce aby otázka viny padla i na ďaľšie generácie Japoncov.
História tejto otázky však napovedá, že ešte zďaleka nepadlo posledné slovo.

Zdroj: Korea.net

Internet s čínskymi charakteristikami
Čínsky prezident Xi Jinping vyzval predstaviteľov svetových vlád k rešpektovaniu
vzájomnej „kybernetickej suverenity“. Vyjadril sa tiež, že každá krajina má
právo si zvoliť svoju vlastnú cestu v rozvoji a regulácii internetu a svojej štátnej
kybernetickej sféry. Xi by zároveň uvítal medzinárodnú spoluprácu a koordináciu
v rámci boja proti internetovým zločinom a terorizmu. Tieto slová zazneli
na Svetovej internetovej konferencii, ktorá sa uskutočnila v čínskej provincii
Zhejiang. Peking je už dlhodobo medzinárodnou komunitou kritizovaný pre
tvrdé cenzurovanie svojho webu, príspevkov a blokovanie slobodného prístupu k
informáciam. Na konferencii boli prítomní i mnohí zástupcovia technologických
spoločností ako Apple, alebo Microsoft. Zo svetových lídrov participovali len
zástupcovia Ruska, Pakistanu, Kazachstanu, Kirgizka a Tadžikistanu, ktoré
zhodou okolností tiež bývajú v súvislosti s úrovňou ochrany slobody prejavu,
aj toho virtuálneho, kritizované. Pozornosť medzičasom zaujal americký
prezidentský kandidát Donald Trump, ktorý sa vyjadril, že internet by sa mal stať
štátnym nástrojom pre boj proti globálnemu terorizmu a iným formám násilia.

Zdroj: Flickr/MEAPhotogallery

India a Pakistan ako na hojdačke

Flash news

Pakistanský premiér Nawaz Sharif, ktorý 25. decembra oslavoval svoje 66. narodeniny dostal veľmi netradičný a nečakaný
darček. Do Pakistanu náhle zavítal indický premiér Narendra Modi, ktorý sa vracal z oficiálnej návštevy Afganistanu
a Ruskej federácie. Modiho návšteva pôsobila o to viac nečakane a prekvapivo, že je prvým indickým premiérom, ktorý
Pakistan navštívil od roku 2004. Indiu a Pakistan už dlhodobo sužuje mnoho problémov, napríklad dlhotrvajúci spor o
Kašmír, kde sú konfrontované rozličné etniká, náboženstvá a kultúry. Tieto spory nie sú rozhodne zanedbateľné, nakoľko
obaja susedia disponujú aj nukleárnym arzenálom a ich vzťahy sú dlhodobo predmetom obáv nielen na regionálnej
úrovni, ale i v rámci medzinárodnej komunity. V januári sa na základe dohody lídrov mali stretnúť ministri zahraničných
vecí a predsedovia národných bezpečnostných rád oboch krajín, čo povzbudilo nádeje o mierovom procese. Útoky
pakistanských militantov na indickú vojenskú základňu zo začiatku januára však znovu dostali vzťahy na neľahkú pôdu.
► Lídri indickej hlavnej opozičnej strany – Indického Národného Kongresu, Sonia a Rahul Gandhi, boli obvinení zo zneužitia
finančných zdrojov strany vo výške až 300 miliónov USD na kúpu vydavateľstva periodika National Herald. Po prvom zasadnutí
súdu boli obaja prepustení na kauciu. Obvinení tvrdia, že ide o snahu súčasnej vlády oboch ich zdiskreditovať. Dátum ďalšieho
súdneho pojednávania bol stanovený na 20. februára.
► Nepálska vláda po mesiacoch de facto hospodárskej blokády zo strany menšiny Madhesi ustúpila a súhlasila so zmenou
čerstvo novej ústavy. Krajinu kvôli blokáde niekoľko mesiacov sužoval nedostatok paliva, plynu na varenie, liekov a ďalších
komodít. Vláda pristúpi na požiadavky menšiny Madhesi, ktorá má úzke hospodárske, sociálne a kultúrne väzby s Indiou.
► Juhokórejský Ústavný súd odmietol rozhodnúť o ústavnosti kórejsko-japonskej dohody z roku 1965, na ktorú sa Tokio odvoláva
pri popieraní individuálnych reparácií obetiam nútených prác počas japonskej koloniálnej nadvlády. Navrhovateľ v danom konaní
napadol fakt, že dohoda bola „úplná a konečná“ a bráni poškodeným od Japonska žiadať akúkoľvek ďalšiu náhradu škôd.
► Prelet amerického lietadla B-52 10. decembra 2015 nad Čínou nárokovanom ostrove v Juhočínskom mori nazvala Čína
vojenskou provokáciou a zámerným stupňovaním napätia. Pentagon sa vyjadril, že v tomto prípade nešlo o „operáciu slobodného
preletu“ a bombardér nemal úmysel priblížiť sa tak blízko k umelému ostrovu budovanému Čínou. S preletmi nad spornými
vodami pritom v decembri začali aj austrálske vojenské lietadlá.
► Severokórejský súd odsúdil kanadského pastora Hyeon Soo Lima na doživotný trest nútených prác kvôli údajným „zločinom
proti štátu”. Jeho príbuzní hovoria, že do krajiny sa vydal koncom januára v rámci humanitárnej misie pre pomoc materským
školám a sirotincom. Severná Kórea vníma misionárske a humanitárne aktivity na jej území ako ohrozovanie integrity krajiny a
jej vládnuceho režimu.

Čo čítame

Making We the People: Democratic Constitutional Founding in Postwar Japan and South Korea
Chaihark Hahm, Sung Ho Kim

Kniha „Making We the People“ ponúka ako doteraz prvá publikácia v anglickom jazyku históriu
vzniku kórejskej ústavy z roku 1948. Tá bola pripravená po konci druhej svetovej vojny v
Pacifiku, počas okupácie Kórejského polostrova spojeneckými silami a v napätom prostredí
delenia krajiny na severnú a južnú časť. Kniha túto výnimočnú skúsenosť porovnáva so
situáciou v Japonsku, ktoré svoju novodobú ústavu tiež písalo počas okupácie, a kde niektorí
jeho politici dodnes plamenite agitujú za zrušenie tohto „nanúteného a cudzieho“ dokumentu.

Ázíjské metropoly sa dusia v smogu
Koncentrácia smogu v hlavnom meste Indie dosiahla tento mesiac rekordné hodnoty.
Podľa analýzy India Spend’s sa priemerná koncentrácia pevných častíc PM 2,5 v ovzduší
vyšplhala začiatkom mesiaca až na 230,9 mikrogramov na kubický meter, čo je približne
o 1,5 krát viac než priemerná nameraná hodnota v Pekingu. V niektorých častiach mesta
boli dokonca zaznamenané hodnoty presahujúce 253 kilogramov na kubický meter,
čo je koncentrácia kategorizovaná ako kritická a zdraviu ohrozujúca. Pevné častice s
priemerom menším ako 2,5 milimetra sú považované za najnebezpečnejšie kvôli
svojej veľkosti, umožňujúcej ľahký prienik hlboko do ľudských pľúc. Podľa WHO sa tak
na základe koncentrácie častíc PM 2,5 tento mesiac stalo Naí Dillí najznečistenejším
mestom na svete. Zatiaľ čo Čína postupne prichádza so systémom varovaní a
konkrétnych opatrení v reakcii na periodicky sa opakujúce vlny vážneho znečistenia,
ako sme boli svedkami v decembri v Pekingu, v Indii sú tieto snahy zatiaľ v zárodku.

Zdroj: Flickr/Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier

Čína posilňuje postavenie na africkom kontinente
Začiatkom decembra sa čínsky prezident Xi Jinping zúčastnil čínsko-afrického summitu v Johannesburgu. 47 členských krajín, združených v rámci Fóra čínsko-africkej spolupráce, dospelo k dohode o ďalšej podobe rozvoja vzájomných vzťahov. Na summite
bola prijatá deklarácia a akčný plán pre spoluprácu. Prezident Xi počas svojho úvodného prejavu oznámil balíček podpory vo výške 60 miliárd USD – trikrát viac ako bolo
Čínou avizované ešte v roku 2012, zrušenie niektorých dlhov a podporu nových projektov pre poľnohospodárstvo v podobe trojročného plánu, ktorý značne prispeje k už
teraz silnému vplyvu Pekingu na kontinente. Čína chce tiež zvýšiť investície do tovární a
infraštruktúrnych projektov, a to aj napriek spomaleniu vlastnej ekonomiky. Xi vyzdvihol
päť pilierov, na ktoré by sa podľa neho spolupráca mala sústrediť: vzájomná politická dôvera, obojstranne výhodná ekonomická spolupráca, posilňovanie kultúrnych a intelektuálnych väzieb, pomoc vo sfére bezpečnosti a prehlbovanie spolupráce v medzinárodných
otázkach. Na záver zdôraznil, že Čína nemá záujem zasahovať do domácej politiky krajín.

Zdroj: Flickr/Government ZA

Indicko-japonská strategická os
Počas trojdňovej štátnej návštevy Naí Dillí v decembri stihol japonský premiér Shinzo
Abe vyrokovať viacero kľúčových dohôd. Japonsko poskytne Indii 12 miliárd USD na
výstavbu vysokorýchlostnej železnice, ktorá by mala spojiť dve západoindické mestá
Mumbai a Ahmedabad. Dohoda prichádza po nedávnom neúspechu v Indonézii, kde
zákazku na výstavbu vysokorýchlostnej železnice získala čínska spoločnosť. Vďaka
podpisu dvoch obranných zmlúv budú medzi sebou po novom obe krajiny môcť
zdieľať technologické a vojenské informácie. Tokio tiež dúfa v konečné pretlačenie
predaja obojživelných lietadiel US-2. Tento obchod je v procese rokovaní už takmer
dva roky. Ak by sa ho však podarilo v dohľadnej dobe finalizovať, išlo by o prvý veľký
obchod s armádnou technikou, odkedy v roku 2014 Abe zrušil zákaz vývozu obranného
vybavenia. Bilterálne vzťahy dosiahli novú úroveň predovšetkým od nástupu indického
premiéra Narendra Modiho. Abe a Modi sa o vzájomnej podpore vyjadrili ako o
nevyhnutnosti, pričom tacitne naznačujú čelenie rastúcemu vplyvu Číny v regióne.
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.
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