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Šírime odborné vedomosti o Ázii

INDIA •
India sa stala hlavným
dlžníkom Čínou
kontrolovanej Ázijskej
banky pre investície do
infraštruktúry (AIIB).
Pri príležitosti svojho
druhého výročia AIIB
schválila poskytnutie
financií na 24 projektov
v oblasti infraštruktúry,
z ktorých je až 5
lokalizovaných v Indii.
AIIB poskytla na indické
projekty pôžičky v
celkovej výške 1,074
miliardy amerických
dolárov, čo predstavuje
takmer 28 % z celkového
objemu pôžičiek
poskytnutých bankou.
(mp)ania a zákon je podľa
nich len nástrojom v
VIETNAM •
Vietnamský súd začal
pojednávanie s 22
obžalovanými z korupcie,
vrátane bývalého
funkcionára komunistickej
strany Dinh La Thang a
súčasnými alebo bývalými
vysoko postavenými
predstaviteľmi štátnej firmy
PetroVietnam. Jedným z
nich je aj Trinh Xuan Thanh,
z ktorého únosu z Nemecka
je obvinená vietnamská
tajná služba. Súdny proces,
ktorý nebude prístupný pre
zahraničné médiá, má byť
varovaním, že každý spájaný
s korupciou bude postavený
pred súd. (ss) neexistuje
dôkaz, že kastrácia zníži
počet prípadov zneužívania

Olympijské topenie ľadovcov na
Kórejskom polostrove
Alexander Starun
Rok 2018 sa začal významným vývojom krízy na Kórejskom polostrove. Severokórejský
vodca Kim Jong-un vo svojom novoročnom prejave opäť pripomenul, že jadrové
tlačidlo „je neustále na jeho stole“, a že severokórejské balistické strely sú schopné
zasiahnuť ciele kdekoľvek v USA. Avšak väčšia pozornosť médií bola venovaná zmene
rétoriky voči Južnej Kórei. „Rok 2018 je významným ako pre Sever, tak aj pre Juh. Sever
oslavuje svoje 70. narodeniny zatiaľ čo Juh hostí zimné olympijské hry,“ povedal Kim
Jong-un. „Mali by sme roztopiť zamrznuté vzťahy medzi Severom a Juhom, a tak
ozdobiť tento zmysluplný rok ako rok, ktorý má byť zvláštne zaznamenaný v dejinách
národa,“ uviedol ďalej Kim. Vláda Južnej Kórey túto rétoriku privítala.

Prvé kroky k zblíženiu sa začali podnikať už v decembri minulého roka, kedy sa
údajne predstaviteľ severokórejského režimu stretol s juhokórejskými predstaviteľmi.
Následne došlo 3. januára aj k obnoveniu horúcej linky medzi oboma Kóreami. Na
ďalšom rokovaní, ktoré sa odohralo 9. januára v pohraničnej dedine Panmunjom, sa
strany dohodli, že Severná Kórea sa nielen olympijských hier zúčastní, ale aj na tom, že
jej športovci budú na otváracom a záverečnom ceremoniáli pochodovať pod spoločnou
vlajkou, ako aj na vytvorení spoločného ženského hokejového tímu. Pod spoločnou, tzv.
unifikačnou vlajkou pochodovali kórejské športové tímy už na olympiádach v Sydney v
2000, Aténach v 2004 a Turíne v 2006. Kórejskí vyjednávači sa dohodli aj na spoločných
vojenských rokovaniach, no ich termín zatiaľ nie je známy. USA a Južná Kórea na oplátku
sľúbili, že až do konca paraolympijských hier nepodniknú žiadne vojenské cvičenia.
Na druhú stanu, vedenie Severnej Kórey naplánovalo na 8. februára, deň pred
zahájením olympiády, veľkú vojenskú prehliadku v Pchjongjangu. V Južnej Kórei sa zase
objavili náznaky politickej krízy a rozdelenia juhokórejskej spoločnosti, ktorej
konzervatívnejšia časť ako aj menej prosverokórejská mládež protestovali proti
priateľským krokom progresívnej vlády voči Severnej Kórei, ktoré pripomínajú „politiku
slnečného svetla“ z obdobia medzi 2000 – 2008. Experti odhadujú, že severokórejské
vedenie sa snaží využiť olympijské hry na vytvorenie roztržky medzi USA a Južnou
Kóreou, ako aj na zmiernenie sankcií medzinárodného spoločenstva.

ČÍNA: PO ŠIESTICH ROKOCH ZRÝCHLENIE EKONOMICKÉHO RASTU
Druhá najväčšia svetová ekonomika za posledný, štvrtý
kvartál roku 2017 prekonala odhady analytikov a priniesla
prekvapenie. Hrubý domáci produkt Čínskej ľudovej
republiky preukázal medziročné zvýšenie o 6,8 %, čo je o 0,01
% viac ako boli odhady odborníkov pre toto obdobie. Jedná
sa o oficiálne údaje čínskeho štatistického úradu. Značný
podiel na náraste čínskej ekonomiky v poslednom kvartáli
sa pripisuje zahraničnému obchodu, a taktiež zvýšeniu
maloobchodného predaja. V roku 2017 hrubý domáci
produkt vykázal nárast o 6,9 %, čím prelomila šesťročný
trend spomaľovania hospodárskeho rastu krajiny. Cieľom
pre hospodárstvo bolo dosiahnutie rastu ekonomiky na
úrovni 6,5 % pre predošlý rok, čo sa vláde podarilo značne
prekonať. Peking aj v tomto roku očakáva stabilný rast
ekonomiky, po tom čo v závere minulého roka zaznamenala
stúpajúcu tendenciu. Tento fakt potvrdil aj hovorca štátneho
plánovacieho úradu, Yan Pengcheng. (mm)

UTEČENECKÝ TÁBOR PRE ROHINGOV V BANGLADÉŠI

Bangladéš chce presunuť rohinských utečencov na ostrov Thengar Čár v
Bengálskom zálive vzdialený 60 km od pevniny. Od konca augusta 2017
ušlo pred násilnosťami v Rakhinskom štáte v Mjanmarsku do susedného
Bangladéša takmer 700 000 mjanmarských Rohingov. V Bangladéši do
augustového exodu žilo už vyše 300 000 Rohingov. Vláda chce na 60
hektároch územia Thengar Čáru vybudovať 1500 barakov a 120 útulkov. Na
ostrov by malo byť do novembra 2019 presťahovaných približne 100-tisíc
rohinských utečencov. Plán, ktorý si vyžiada investíciu 278 miliónov dolárov,
odobrila bangladéšska premiérka Hasína Vadžídová ešte v novembri 2017.
Mnohé organizácie ale upozorňujú, že strov je neobývateľný. Na veľkej
časti jeho územia dochádza k záplavám, a to najmä počas monzúnového
obdobia. Zároveň väčšiu časť nízko položeného ostrova tvorí nespevnená
pevnina, ktorá je počas prílivov rozbahnená a more ju môže zaliať a následne
odplaviť. Predstavitelia bangladéšskej vlády v tejto súvislosti argumentovali,
že spevňovaním pobrežných oblastí získava územia mnoho štátov sveta. (kk)

JUŽNÁ KÓREA •
Bývalá prezidentka Južnej Kórey Park Guen-hye bola
obvinená z prijatia úplatkov od štátnej spravodajskej
služby NIS v hodnote niekoľkých miliónov dolárov.
Peniaze z tzv. slepého rozpočtu NIS, ktorý je používaný
na protišpionážne aktivity a výdavky z neho nie sú
evidované, Park utrácala na osobné účely, vrátane
kúpy darčekov pre svoju kamarátku Choi Soon-sil,
ktorej kauza viedla až k impeachementu Park Guenhye v marci 2017. (as)

ČÍNA
stav, a/ USA•
preto keby to zákon dovoľoval, prikázal by
Vpolícii,
USA aby
zadržali
strieľalabývalého
drogových
príslušníka
dílerov CIA, ktorého
vyšetrovatelia podozrievajú zo spolupráce s čínskymi
orgánmi na odhalení americkej siete spravodajcov
operujúcich v Číne. Obvinenému toho času našli
množstvo dokumentov s menami a inými údajmi o
spravodajských príslušníkoch v krajine. Rozpad siete
amerických informátorov v Číne je považovaný za
jedno z najväčších spravodajských zlyhaní v posledných
rokoch. (bv)

KRITIK KOMUNISTICKEJ STRANY ČÍNY ZADRŽANÝ
Čínske úrady zadržali 19. januára 2018 ďalšieho popredného
aktivistu v boji za ochranu ľudských práv, právnika Yu Wenshenga.
K záťahu prišlo v raňajších hodinách, keď sa právnik snažil
zaviesť svoje deti do školy. Predpokladá sa, že kroky miestnych
orgánov súvisia s otvoreným listom, v ktorom Yu priamo vyzval
k ústavnej reforme v Čínskej ľudovej republike, čo nadviazalo na
kritiku samotnej Komunistickej strany z októbra minulého roka.
Yu počas svojej kariéry pracoval na množstve citlivých prípadov,
pričom sa aktívne podieľal aj na obhajobe iných právnikov
obžalovaných vládou. Taktiež bol členom tímu, ktorý sa snažil
žalovať komunistickú vládu z neschopnosti zlepšiť kvalitu
ovzdušia v hlavnom meste. Združenie právnikov špecializujúcich
sa na agendu ľudských práv už informovalo, že Yuovi bude
odobratá právnická licencia, a tiež všetky žiadosti týkajúce sa
otvorenia osobnej právnickej kancelárie budú zamietnuté. Ako
dôvod uviedli odmietanie vedenia strany či útok na socialistický
režim v krajine. (mm)

ČÍNA•
Beihang univerzita v Pekingu
prepustila profesora po tom,
čo ho bývalá študentka Luo
Xixi obvinila v rámci kampane
#MeToo
zo
sexuálneho
obťažovania. Bývalá študentka
zdieľala svoj príbeh na sieti
Weibo, čínskej verzii Twitteru, a
následné vyšetrovanie obvinenie
potvrdilo. Aj napriek tomu, že jej
post mal v Číne vysokú čítanosť
a rozprúdil debatu o sexuálnom
obťažovaní, kampaň nebola tak
úspešná ako v iných krajinách,
a to pravdepodobne aj kvôli
cenzúre internetu v krajine. (ss)

INDIA: ÚSPEŠNÝ TEST BALISTICKEJ STRELY AGNI 5

India otestovala balistickú raketu dlhého doletu Agni 5, ktorá je údajne schopná
zasiahnuť väčšinu územia Číny. Správa vyšla na povrch len deň potom, čo indické
autority potvrdili nákupy vojenskej techniky pre ochranu svojich hraníc vo výške
553 miliónov dolárov. Test bol vykonaný z indického ostrova Abdul Kalam na
východe Indie. Predpokladá sa, že Agni 5, ktorá preletela v priebehu 19 minút
približne 3000 míľ je schopná niesť i nukleárne zbrane. Podobný vývoj indických
raketových technológií má tendenciu priblížiť Indiu ku skupine štátov disponujúcich
interkontinentálnymi strelami. Svoje znepokojenie už v minulosti vyjadrila Čína.
Čínski experti sa domnievajú, že indické autority deklarujú reálne menší dolet
strely, aby nevyvolali naprieč medzinárodnou komunitou obavy. Záujmy a motívy
Indie v oblasti budovania svojich raketových a nukleárnych kapacít možno
vysvetliť z niekoľkých perspektív. India sa snaží strategicky vyrovnávať čoraz silnejší
vojenský vplyv Číny v regióne a zároveň zdokonaľuje svoj odstrašujúci potenciál
v súvislosti s jej pakistanským rivalom. Taktiež netreba zabúdať na viditeľné
ambície Indie zaujať právoplatnú rolu vplyvného, ekonomicky a vojensky silného
medzinárodného aktéra. (bv)

FRANCÚZSKY PREZIDENT EMMANUEL MACRON NA NÁVŠEVE ČÍNY
Francúzsky prezident Emmanuel Macron absolvoval svoju prvú oficiálnu návštevu Čínskej ľudovej republiky,
ktorej cieľom bola diskusia o možných perspektívach zvýšenia globálneho vplyvu oboch krajín a budovanie
tesnejšej spolupráce EÚ s Čínou. Po Britániou avizovanom pláne opustiť EÚ vníma Čína Francúzsko ako kľúčového
európskeho partnera a to najmä v oblasti vojenstva a diplomacie. Francúzsky prezident tieto očakávania naplnil
a pri svojej návšteve sa prioritne zameriaval na presadzovanie záujmov celej EÚ. Na druhej strane čínske záujmy
sa odvíjajú od niekoľkých skutočností. Čína považuje EÚ za jedného z najdôležitejších obchodných partnerov a
návšteva Macrona priniesla prezidentovi Xi Jinpingovi nemálo možností k diskusii o podobe čínskeho projektu
novej hodvábnej cesty v Európe. Problémom v bilaterálnych a európskych vzťahoch s Čínou sú napríklad
zahraničné investície. Francúzsky prezident je totiž podporovateľom regulácie zahraničných investícií, čo jasne
koliduje s čínskou exportne a investične orientovanou obchodnou stratégiou. I napriek tomu francúzsky prezident
v súvislosti s návštevou v Číne nešetril chválou a deklaroval, že vzťahy s Čínou vníma ako špeciálne strategické
partnerstvo s globálnym významom a potenciálom. (bv)

Cyber News O B M E D Z E N I A P R E B I T C O I N
Čínska ľudová banka, centrálna banka Číny, zaujala tvrdú pozíciu
voči bitcoinu a ďalším kryptomenám. Bitcoin je najstarším
variantom kryptomeny, ktorej zámerom bolo relativizovať
postavenie centrálnych bánk. Čína je domom najväčších
šifrovacích „baní“ na „ťažbu“ bitcoinu s odhadovaným výkonom
111 megawattov výpočtovej energie. Čína neuznáva kryptomeny
ako legálny tender, hoci jednotlivci ich môžu vlastniť. Centrálna
banka teraz navyše zakázala finančným inštitúciám poskytovať
bankové služby a financovanie akýmkoľvek aktivitám spojeným
s obchodovaním s kryptomenami. Politika Čínskej ľudovej banky
poukazuje na obavy z narušenia finančných trhov, ktorým čelia
centrálne banky na celom svete. V reakcii na kroky centrálnej
banky sa čínsky obchodníci s kryptomenami presunuli buď na
japonský alebo čierne trhy. Obchody čínskych obchodníkom
pritom doteraz tvorili až 90 % objemu obchodu s Bitcoinom.
(mp)

Business News SAMSUNG OBVINENÝ Z V YUŽÍVANIA DETSKEJ PRÁCE
Juhokórejská spoločnosť Samsung čelí obvineniam z využívania detskej práce vo svojich továrňach nachádzajúcich
sa v Číne. Dve francúzske neziskové organizácie, Peuples Solidaries a Sherpa, zažalovali Samsung a jeho
francúzsku dcérsku spoločnosť z klamlivých obchodných praktík. Na základe výskumu organizácie China Labor
Watch francúzski aktivisti uviedli, že sa v čínskych továrňach vyrábajúcich produkty Samsung našli deti, a že
ostatní pracovníci tovární čelia závažným zdravotným problémom. Firma Samsung deklarovala cieľ stať sa jednou
z najetickejších firiem na svete, čo aktivisti považujú za zavádzanie spotrebiteľov a reklamný podvod, za čo
žiadajú sankcionovať Samsung. Neziskové organizácie tvrdia, že získali potrebné dôkazy o reálnom stave v akom
sa nachádzajú továrne, a to práve vďaka China Labor Watch, ktorá do tovární vyslala pracovníkov v utajení. (ľb)
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