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Šírime odborné vedomosti o Ázii

MONGOLSKO •
Ekonomickou krízou
zmietané Mongolsko má
nového premiéra. Stal sa
nim Ukhnaa Khurelsukh z
Mongolskej ľudovej strany.
Khurelsukh stojí pred
neľahkou úlohou opätovne
prilákať zahraničných
investorov do mongolského
ťažobného priemyslu.
Odliv investícií je jednou
z hlavných príčin súčasnej
ekonomickej krízy. Na jej
prekonanie Medzinárodný
menový fond prisľúbil
Mongolsku záchranný balík
vo výške 5,5 mld. dolárov.
(mš)vania a zákon je podľa
nich len nástrojom v
INDIA •
Indický Najvyšší súd
zvýšil vek spôsobilosti k
sexuálnemu styku dievčat
na 18 rokov. Až doteraz
v Indii platila výnimka,
podľa ktorej sa za legálny
považoval manželský
sexuálny styk s dievčaťom
starším ako 15 rokov
(mimo manželstva sa za
legálny považoval styk
až od 18 rokov). Podľa
Najvyššieho súdu sú detské
manželstvá „ohavným
zločinom, ktorý narušuje
telesnú integritu dievčaťa,
spôsobuje jej traumu a ničí
jej slobodu reprodukčnej
voľby.“ Podľa minuloročnej
správy UNICEF sa v Indii
ročne vydajú až tri milióny
neplnoletých dievčat.
(mš) neexistuje dôkaz,
že kastrácia zníži počet
prípadov zneužívania a
zákon je podľa nich len

ČÍNA: 19. ZJAZD
KOMUNISTICKEJ STRANY
Boris Várhelyi

V Číne sa uskutočnil 19. zjazd Komunistickej strany Číny. Na tomto politickom podujatí,
ktoré sa koná každých päť rokov určujú čínske komunistické elity nielen ďalšie domáce
smerovanie Číny, ale možno z neho vyčítať i signály o budúcom smerovaní čínskej
zahraničnej politiky. Tohtoročný zjazd sa od tých minulých odlišuje v jednom zásadnom
aspekte. Jeho výsledky totiž nepriniesli viditeľnú možnosť, kto by sa mohol stať hlavou
Číny po roku 2022. Noví členovia stáleho výboru politbyra sú totiž podľa tradícií príliš
starí nato, aby sa funkcie ujal niektorý z nich. Aj z toho dôvodu sú na mieste úvahy o
ambíciách súčasného prezidenta Siho, ktorý sa mocensky čoraz viac približuje dvom
najvýznamnejším čínskym komunistickým lídrom – Mao Ce-tungovi a Teng Siaopchingovi. Je pravdepodobné, že Si sa bude snažiť udržať svoj politický vplyv aj po
roku 2022.

Čínsky prezident označil komunistickú krajinu ako silnú a bohatú svetovú mocnosť
predurčenú zastávať vo svete rolu globálneho hráča. Si bude pravdepodobne
pokračovať v asertívnej svetovej i regionálnej politike uplatňovania čínskych národných
záujmov. Globálna komunita upiera zrak na Čínu hlavne v súvislosti s aktuálnou krízou
na Kórejskom polostrove. Peking tu stojí medzi dvomi mlynskými kameňmi. Na jednej
strane nie je v jeho záujme dovoliť nevyspytateľnej Severnej Kórei plné raketové a
nukleárne vyzbrojenie. Tento scenár by znížil už teraz slabnúci vplyv Číny na
Pchjongjang. Na druhej strane si Čína nemôže dovoliť ani stratu „nárazníkového“
severokórejského režimu, ba čo viac jeho možné nahradenie potenciálnym
„prozápadným“ aktérom. Pre čínsky režim je zároveň významne dôležitý Taiwan a
Hongkong. Rétorika autorít jasne dokazuje, že Peking je v otázke oblastí pokladaných
za svoju teritoriálnu súčasť obzvlášť asertívny a nie je v nej ochotný formulovať
akékoľvek kompromisy. Tak ako v regionálnej sfére, Čína bude svoj vplyv výrazne
uplatňovať aj globálne. Členstvo v Bezpečnostnej rade OSN a iných organizáciách,
rastúci prílev investícií (Nová hodvábna cesta) a rozvojovej pomoci predstavujú
nástroje, ktorými komunistická krajina disponuje, a aj pomocou ktorých bude zvyšovať
svoj medzinárodný vplyv. Netreba sa však báť, že Číne ide o rozvrátenie medzinárodné
systému. Aj keď rastúca Čína bude pre Západ stále väčším konkurentom, netreba ju
ani démonizovať, no ani podceňovať.

ROHINGOVIA A OKAMIH PRAVDY PRE ASEAN
História sa v juhovýchodnej Ázii opakuje, a to v jej najhoršej možnej
podobe. 25. augusta tohto roku ozbrojená skupina Rohingov
zaútočila na mjanmarské bezpečnostné jednotky a zabila dvanásť
dôstojníkov. Mjanmarská armáda útok oplatila neprimeraným
a nezákonným spôsobom plným násilia. Vojaci podpálili celé
dediny a striaľali do ľudí, ktorí z nich utekali. Opätovná brutálna
vojenská kampaň mjanmarskej armády proti menšine Rohingov si
vyžiadala početné obete na civilistoch a státisíce prinútila k úteku.
Združeniu národov Juhovýchodnej Ázie (ASEAN) sa ani
tentoraz nepodarilo postaviť proti hrozbám, ktoré sa odohrávajú
v jednom zo svojich členských štátov. Charta ASEANu deklaruje
záväzok voči ľudským právam. Kríza v mjanmarskom štáte Rakhine
mohla byť príležitosťou dokázať, že ide o viac než len prázdne
slová. Namiesto toho však regionálny blok opäť len ukázal, že nie
je ochotný a ani schopný riešiť ľudskoprávne problémy. (kk)

ČÍNSKA VOJENSKÁ POMOC PRE FILIPÍNY
Filipíny obdŕžali tento rok už druhú zásielku zbraní v celkovej výške približne
dvadsaťdva miliónov dolárov. Oficiálne ide o záväzok Pekingu pomôcť Manile
v boji proti narastajúcemu terorizmu ISIS v meste Marawi. Vojenská pomoc
zahŕňala asi tritisíc samopalov M4, tridsať ostrelovacích pušiek a značné
množstvo streliva. Zbrane boli prvotne určené na zlepšenie výbavy filipínskej
armády, avšak prezident Duterte nakoniec nariadil ich pridelenie štátnej
polícii. K podobnému „daru“ sa Čína odhodlala už v júni tohto roku. Tento
krok bol len ďalším znakom prehlbujúcich sa bezpečnostných väzieb medzi
oboma ázijskými krajinami. K výraznému zlepšeniu vzťahov prišlo po tom,
čo sa filipínsky prezident Rodrigo Duterte rozhodol dočasne odložiť územné
spory v Juhočínskom mori a oživil hospodárske vzťahy oboch krajín. Podľa
čínskeho veľvyslanca na Filipínach, Čao Ťian-chua, Čínska ľudová republika
je v budúcnosti ochotná poskytnúť Manile aj tretiu zásielku vojenskej pomoci
formou dodania ťažkých zbraní. (mm)
USA / ČÍNA •
USA začali v polovici augusta vyšetrovanie vynútených
prenosov duševného vlastníctva do Číny. K tým má
dochádzať v súvislosti s čínskymi obmedzeniami
zahraničných investorov. Ide napríklad o povinnosť IT
firiem ukladať dáta v Číne pokiaľ tam chcú podnikať,
nedostatok transparentnosti povolovacích procesov,
či povinnosť vytvoriť joint venture v prípade zámerov
spadajúcich do niektorého zo strategicky významných
odvetví, ako je napríklad ťažba ropy. (mš)

ČÍNA
stav, a• preto keby to zákon dovoľoval, prikázal by
Hrubý
polícii,domáci
aby strieľala
produkt
drogových
Číny sa vdílerov
treťom kvartály zvýšil o
6,8 %. Čínska ekonomika tak vykázala mierne spomalenie
oproti predošlým dvom štvrťrokom. Tento výsledok
sa z veľkej časti pripisuje snahe Pekingu o zníženie
úrovne štátneho dlhu a opatreniam na obmedzenie
rastu úverov. Aj napriek súčasnému spomaleniu rastu
ekonomiky sa odhaduje, že dôjde k naplneniu cieľa o
medziročnej expanzií ekonomiky o 6,5 %. (mm)

NOVÉ SPÔSOBY V ČÍNSKO-TAIWANSKÝCH VZŤAHOCH
Taiwanská prezidentka Cchaj Jing-wen vyzvala čínskeho
prezidenta Si Ťin-pchinga na spoluprácu pri zlepšovaní
čínsko-taiwanských vzťahov. Podľa jej oficiálneho vyhlásenia
pri príležitosti predstavenia nového zloženia vládnucej časti
Komunistickej strany Číny, by obe strany mali odhodiť staré spory
a hľadať spoločné riešenia. Vzťahy medzi pevninou a Taiwanom
značne ochladli po jej nástupe do funkcie v roku 2016, nakoľko ona
a jej strana DPP podporujú nezávislosť Taiwanu.
Prezidentka vo svojom vyhlásení nekomentovala nové
zloženie pevninskej vlády. Miesto toho opäť zopakovala,
že snaha o nápravu vzťahov s pevninou sa nemení, no Taiwan
sa nepoddá nátlaku zo strany Pekingu. Vzťahy medzi Čínou
a Taiwanom boli ešte napätejšie od septembra, keď nový
taiwanský premiér William Lai prezentoval v parlamente
myšlienku nezávislého Taiwanu. Prezident Si sa na začiatku
19. zjazdu Komunistickej strany Číny vyjadril, že akýkoľvek
pokus Taiwanu oddeliť sa od Číny bude zmarený. (ss)

PREDČASNÉ VOĽBY V JAPONSKU
HONG KONG •
Britská premiérka Theresa May
vyjadrila svoju podporu princípu
„jeden štát, dva systémy“ podľa
ktorého majú mať občania Hong
Kongu zaručenú vyššiu mieru
občianskych práv a slobôd
oproti pevninským Číňanom.
Mayovej vyjadrenie je reakciuou
na nepovolenie vstupu do mesta
britskému aktivistovi Benediktovi
Rogersovi. Ide o ďalšiu udalosť
vzbudzujúcu obavy o osud
politického systému Hong Kongu,
ktorý je pod stále väčším tlakom
Pekingu. Okrem prípadu Rogersa
svedčí o erózii tohto princípu aj
odsúdenie
prodemokratických
aktivistov, ktorí viedli Dáždnikové
hnutie, či zmiznutia knihovníkov
predávajúcich literatúru kritickú
voči komunistickému režimu. (mš)

Japonský premiér Šinzó Abe rozpustil dolnú komoru parlamentu a vyhlásil
predčasné voľby. K rozpusteniu vplyvnejšej časti dvojkomorového japonského
parlamentu došlo viac ako rok pred riadnym termínom konca volebného obdobia. Japonská vládna koalícia vedená Abeho stranou LDP nakoniec dosiahla vo
voľbách presvedčivé víťazstvo a získala tak 311 z celkového počtu 465 mandátov.
Abe tak pokračuje v pozícii premiéra, čím sa stane najdlhšie vládnucim ministerským predsedom. Avšak budúci rok ho čaká obhajoba trojročného mandátu na
čele LDP.
Abe sa po voľbách vyjadril, že medzi jeho priority bude patriť vojenská hrozba zo strany Severnej Kórey a bude presadzovať “silnú diplomaciu” a vyvíjať
tlak, aby zastavila vývoj rakiet a jadrových zbraní. Ohľadne problému so starnúcou a zmenšujúcou sa populáciou krajiny prisľúbil prijatie komplexného balíka
opatrení, ktorý by mal zahŕňať investície do vzdelania, zlepšenia produktivity a
reformu dôchodkového systému. (ss)

ČÍNSKA PROTIKORUPČNÁ KAMPAŇ
Protikorupčná kampaň čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga naberá na
obrátkach. Kampaň zameraná na „tigre a muchy“ – vyšších a nižších
funkcionárov, potrestala za 5 rokov svojej existencie viac ako 250 vyšších
úradníkov, vrátane vojenských generálov a manažérov firiem a zhruba 1,34
milióna kádrov. Informoval o tom Ústredný výbor pre kontrolu disciplíny
(CCDI), ktorý na kampaň dohliada a úzko spolupracuje s čínskym prezidentom.
Aj keď strana bojovala proti korupcii už desaťročia, zmenou ktorú priniesol
Si je väčšie zameranie na vysokopostavených činiteľov. Na poslednom plnom
zasadnutí CCDI v tomto období (pred 19. zjazdom Komunistickej strany Číny)
bolo oznámené podmienečné prepustenie Li Kanga, Pekingského úradníka v
Hong Kongu, za “prísne porušenie“ straníckej disciplíny. Medzi potrestanými sa
vyskytli aj členovia samotného CCDI ako Čchu Šu-chui, taktiež člen Ústrednej
vojenskej komisie Liu Šeng-ťie a mnohí ďalší, ktorým boli odobrané pozície a
následne im boli pridelené tresty na rôznych úrovniach. (pk)

Cyber News

Ú T O K S E V E R O KÓ R E J S K Ý C H H A C K E R O V

Severokórejskí hackeri odcudzili značné množstvo spoločných americko-kórejských
vojenských plánov. Hackeri v auguste a septembri minulého roka vnikli do intranetu
ministerstva obrany Južnej Kórey čím ohrozili spravovanie utajovaných dokumentov.
Ukradli plány na vykonanie presných operácií proti severokórejským vodcom.
Odcudzených bolo približne 235 GB údajov. Medzi odcudzenými dokumentmi boli
aj správy o kľúčových juhokórejských a amerických vojenských predstaviteľoch,
údaje o vojenských zariadeniach, či elektrárňach. Podľa vzájomnej obrannej
zmluvy Spojené štáty v prípade vojny na polostrove preberajú operačnú kontrolu
nad juhokórejskými jednotkami. Dvaja spojenci zdokonalili svoje vojnové plány
prostredníctvom spoločných vojenských cvičení. Napätie na Kórejskom polostrove sa
v posledných mesiacoch prudko zvýšilo, k čomu prispelo aj zapojenie sa amerického
prezidenta Donalda Trumpa do konfrontačnej vojny slov s Pchjongjangom. (mp)

Business News

ZL Á KVALITE JAPONSKEJ OCELE

Japonská hutnícka spoločnosť Kobe Steel, operujúca pod globálnou značkou Kobelco,
priznala, že falšovala údaje o kvalite medených, hliníkových a oceľových profilov.
Výrobky firmy používa mnoho firiem v Japonsku či zahraničí, najmä v automobilovom
a leteckom priemysle, železničnej preprave a výrobe vesmírnych lodí. Zverejnenie
falšovania zapríčinilo prudký prepad hodnoty akcií spoločnosti. Veľký odberatelia ako
Boeing, Ford, GM of America, Hitachi, Nissan, Toyota a Mitsubishi Heavy Industries
začali preverovať bezpečnosť svojich produktov. Rovnako ako zvyšok hutníckeho
priemyslu aj Kobelco bolo zasiahnuté záplavou lacného dovozu hliníka a ocele.
Aby si udržalo konkurencieschopnosť, musí vyrábať technologicky vyspelú oceľ pre
automobily, lietadlá a vlaky pri nízkych cenách. Kobelco nedávno zmenilo svoje
zameranie na spracovanie vyspelých kovov. Pokiaľ nebude garantovať ich kvalitu, je
pravdepodobné, že spoločnosť bude mať závažné problémy. (mp)
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