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Šírime odborné vedomosti o Ázii

INDIA •
India sa zaradila medzi
prvých päť svetových krajín
s najväčšími vojenskými
výdavkami. V roku 2017
krajina navýšila výdavky o
5,5 % na takmer 64 miliárd
dolárov. Výskumy ukazujú,
že nárast vojenských
výdavkov čoraz viac
pozorovať v Ázii, Oceánii
a na Blízkom východe.
Výrazný rast výdajov
však neznamená priamo
úmerné navyšovanie
indických vojenských
kapacít. Krajina totiž
využíva zdroje najmä
na výplaty a dôchodky
pre vojenský personál a
veteránov. (bv)je podľa nich
len nástrojom v

ČÍNA •
Čínske námorníctvo sputilo
na more novú lietadlovú
loď. Ide o prvú loď domácej
výroby a celkovo druhú v
čínskej flotile. Stavba vlastnej
lietadlovej lode poukazuje
na rastúcu technologickú
vyspelosť čínskeho zbrojného
priemyslu a námorných
vojenských kapacít. Plavidlo
má výtlak 50 000 ton a bolo
vyrobené v prístavnom meste
Dalian. V ďalšom období
by lietadlová loď mala
absolvovať plavebné skúšky,
pričom by sa do prevádzky
mala dostať v roku 2020.
(mm)

Zmena garnitúry v Malajzii
Ľubomira Bodnárová

V stredu 9. mája došlo v Malajzii k prvej zmene garnitúry odkedy krajina získala nezávislosť.
92-ročný politik Mahathir Bin Mohamad z opozičnej koalície Pakatan Harapan, ktorá
získala väčšinu z celkového počtu 222 kresiel, nahradil doterajšieho premiéra Najiba
Razaka, a stal sa tak najstarším zvoleným premiérom na svete. Mahathir sa krátko po
vyhlásení výsledkov volieb vyjadril, že je nutné ihneď zostaviť vládu a vymenovať ho
novým premiérom, pričom zdôraznil, že je pripravený konať tak, aby pochoval ideu toho,
že v krajine vládnu peniaze. Bývalý premiér Najib voči jeho vymenovaniu namietal tvrdiac,
že žiadna zo strán nezískala väčšinu, a preto by mal o tom, kto sa stane novým premiérom
rozhodnúť kráľ. Volebná komisia však Mahathirovo víťazstvo potvrdila a Mahathir bol
menovaný novým premiérom aj napriek skutočnosti, že najväčší počet hlasov získala
strana PKR, na ktorej čele stojí Wan Azizah, či správam o tom, že kráľ menovanie Mahathira
odmietal.Bývalý premiér Najib Razak už dlhšie čelil vážnym podozreniam z korupcie, a to
najmä škandálu týkajúceho sa sprenevery miliárd dolárov z fondu národného majetku
(1MDB), ktorý údajne predstavoval hlavný dôvod jeho porážky vo voľbách. Najib, ktorý
zastával funkciu predsedu poradného výboru 1MDB, svoju vinu poprel. Polícia začiatkom
mesiaca v súvislosti s vyšetrovaním prípadu podnikla razie v nehnuteľnostiach spájaných
s Najibom a aj napriek tomu, že úrady zaistili množstvo kabeliek a kufrov naplnených
hotovosťou, drahé hodinky či šperky, Najib naďalej popieral, že by kradol z verejných
zdrojov. Najibov právnik zároveň razie, ktoré polícia vysielala naživo na sociálnych
médiách, označil za „neodôvodnené obťažovanie“ a zaistené veci označil za predmety
zanedbateľnej hodnoty. Generálny prokurátor Malajzie Najiba zbavil obvinení, no
prípadom sa naďalej zaoberá niekoľko ďalších krajín spolu s novozvoleným premiérom
Mahathirom, ktorý prípad plánuje znovu otvoriť, pričom verí, že je možné chýbajúce
peniaze, z ktorých samotný Najib údajne získal až takmer 700 miliónov dolárov, získať
späť. Premiér Mahathir zároveň Najibovi zakázal opustiť krajinu.

DENUKLEARIZÁCIA SEVERNEJ KÓREY

Diplomatická ofenzíva pokračovala na Kórejskom polostrove aj v posledných týždňoch. Na začiatku mesiaca odcestoval
Kim Jong-un na druhú návštevu Číny kde sa v Daliane stretol s prezidentom Xi. Následne, po prepustení amerických
občanov z KĽDR bol americkou administratívou zverejnený dátum summitu medzi prezidentom Trumpom a Kim
Jong-unom, ktorý sa má konať 12. júna v Singapure. Avšak v polovici mája KĽDR zrušila plánované stretnutie s
Južnou Kóreu argumentujúc nepriateľským konaním USA a Južnej Kórey, ktoré začali spoločné vojenské cvičenia,
objavili sa aj správy že KĽDR môže zrušiť účasť na summite. Zároveň situácii neprospeli vyjadrenia niektorých členov
americkej administratívy presadzujúcich líbyjský model pre denuklearizáciu, ktorý KĽDR odmieta a podobné tvrdenia
označuje za hlúpe. Následkom týchto vyhlásení prezident Trump 24. mája zrušil svoju účasť na summite listom Kim
Jong-unovi. Medzitým KĽDR, za účasti zahraničných novinárov, zničila zariadenie v ktorom prebehli všetky doterajšie
jadrové testy. V sobotu 26. mája sa konalo druhé, neplánované stretnutie medzi Kim Jong-unom a Mun Jae-inom.
V poslednom májovom týždni prípravy na summit Trump-Kim pokračujú pracovné stretnutia prebiehali v Singapure,
vysokopostavený člen severokórejského vedenia navštívil USA a stretol sa s ministrom zahraničných vecí Pompeom.
Tieto udalosti naznačujú, že summit sa pravdepodobne bude konať čo vyplýva aj z vyjadrení členov americkej
administratívy. Májové diplomatické rokovania zavŕšila návšteva Sergeia Lavrova v Pchongjangu a jeho stretnutia s
Kim Jong-unom. (lh)

MJANMARSKO: ROHINGSKÝ ÚTOK NA HINDUISTOV
Amnesty International podrobným vyšetrovaním v mjanmarskom štáte
Rakhine zistila, že ozbrojená skupina Rohingov ARSA je zodpovedná za
najmenej jeden, potenciálne dva masakre, v rámci ktorých zabili dohromady
až 99 hinduistických žien, mužov a detí. Toto najnovšie vyšetrovanie vrhá
svetlo na zneužívanie ľudských práv zo strany ARSA, o ktorom sa doteraz veľa
nepísalo. Masakre v dedinách Kha Maung Seik a Ye Bauk Kyar boli spáchané
25. augusta 2017 po útokoch na 30 mjanmarských bezpečnostných stanovíšť,
ktoré podnietili disproporčnú kampaň mjanmarských bezpečnostných síl proti
Rohingom. Plný rozsah násilia zo strany ARSA ako aj zo strany mjanmarskej
armády však nebude známy, pokiaľ nebudú mať nezávislí vyšetrovatelia
neobmedzený prístup do štátu Rakhine. Kolektívnu akciu štátov v OSN proti
Mjanmarsku zastavila Čína a keďže Mjanmarsko nie je signatárom Rímskeho
štatútu Medzinárodného trestného súdu, nie je jasné, či sa súd bude týmto
prípadom zaoberať. Na druhej strane však Bangladéš zmluvnou stranou
Rímskeho štatútu je, a keďže deportácia obyvateľstva, ktorá je zločinom
proti ľudskosti, zahŕňa aj prekročenie medzinárodnej hranice, prokurátorka
Medzinárodného trestného súdu Fatou Bensouda žiada o objasnenie, či má
súd jurisdikciu nad prípadom deportácie Rohingyov do Bangladéša. (kk)
ČÍNA / JAPONSKO / JUŽNÁ KÓREA •
V poradí siedmi trilaterálny summit (od roku 2008) medzi
prezidentom Južnej Kórei a premiérmi Čína a Japonska
sa konal začiatkom mája. Predmetom stretnutia bol vývoj
situácie na Kórejskom polostrove. Všetci účastníci vyjadrili
podporu denuklearizačnému procesu a plánovanému
summitu medzi USA a KĽDR. Zároveň v špeciálnom
stanovisku vyjadrili podporu výsledkom medzi-kórejského
summitu a ich implementácii. Dohodli sa na pokračovaní
spoločných snáh o mier a stabilitu v regióne. (lh)
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polícii,
Podľa oficiálneho
aby strieľalavyhlásenia
drogových
indickej
dílerovvlády majú od mája
všetky dediny v krajine zavedenú elektrinu. Dedina je
považovaná za elektrifikovanú, ak 10% domov a verejných
budov je pripojených na sieť. No podľa údajov Svetovej
banky ostáva v krajine naďalej viac ako 200 miliónov ľudí
bez elektriny. Zároveň si niektorí obyvatelia dobrovoľne
nechcú dať zaviesť elektrinu kvôli vysokým cenám a
častým výpadkom prúdu. (ss)

TAIWAN PRICHÁDZA O ĎALŠÍCH SPOJENCOV
Dominikánska republika a následne na to aj africká Burkina
Faso pretrhli tento mesiac diplomatické styky s Taiwanom.
Dominikánska republika tak spravila na začiatku mája, keď
nadviazala politické vzťahy s Čínou. Na základe podmienok
zmluvy Dominikánska republika “uznáva, že existuje len jedna
Čína a Taiwan je jej neoddeliteľnou súčasťou”, nakoľko vlády
v Pekingu aj Taipei trvajú na tom, že krajiny nemôžu uznávať
obe naraz. Podľa slov taiwanského ministra zahraničných vecí
“Dominikánska republika prijala falošné sľuby o investíciách a
pomoci od Číny”. Ďalší úspech v úsilí o izoláciu Taiwanu Čína
zaznamenala, keď sa pripojila aj Burkina Faso a tým pádom
poslednou africkým spojencom Taiwanu ostalo Svazijsko. Burkina
Faso tak spravila už druhýkrát a od Číny očakáva podporu v
sociálno-ekonomických projektoch. Týmto ostalo Taiwanu len
18 spojencov, nakoľko od nástupu súčasnej prezidentky Tsai do
úradu pred 4 rokmi už Taiwan opustili Svätý Tomáš a Princov
ostrov a Panama, ďalším bude pravdepodobne Vatikán. (ss)

ČÍNA •
Minimálne traja zamestnanci
amerického konzulátu v
juhočínskom meste Guanzhou
utrpeli ľahké mozgové poranenie
v dôsledku sonického útoku.
Podľa výpovede malo ísť o
slabé, neobvyklé zvuky a tlak
spôsobujúce bolesť hlavy a
nespavosť. V reakcii na situáciu
bolo vyanie varovania americkým
občanom pôsobiacich v Číne,
ktoré vydala vláda Donalda
Trumpa, ako aj zriadenie pracovnej
skupiny na preskúmanie týchto
útokov. Prípad pripomína sonický
útok na amerických diplomatov
v kubánskej metropole Havana
z roku 2016. (mm)

STAV JAPONSKEJ EKONOMIKY

Japonská ekonomika sa podľa najnovších údajov zverejnených v polovici mája
prepadla v prvom kvartáli 2018 o 0,6 % oproti minulému roku. Jedná sa tak o
prvý prepad japonskej ekonomiky v období dvoch rokov. Väčším prekvapením ako
samotný prepad je však jeho úroveň. Podľa predchádzajúcich čísel sa kontrakcia ekonomiky očakávala na úrovni 0,2 %. Za kontrakciami ekonomiky v Japonsku
stojí podľa expertov niekoľko faktorov. Súkromná spotreba a kapitálové výdavky
na začiatku tohto roku klesli, čo podľa analýz spomalilo ekonomiku. Významným
faktorom bol aj pokles dopytu po elektronike, na ktorej do veľkej miery Japonská
ekonomika stojí. Vplyv sa pripisuje aj protekcionistickým opatreniam amerického
prezidenta Donalda Trumpa voči Číne, do ktorej smeruje veľká časť Japonského exportu. Napriek kontrakcii ekonomiky v prvom štvrťroku 2018 by tento trend podľa
expertov nemal pokračovať a v druhom kvartáli 2018 by sa ekonomika mala vrátiť
k miernemu rastu. (mh)

TERORISTICKÉ ÚTOKY V INDONÉZII

Série samovražedných teroristických útokov otriasli indonézskym mestom
Surabaya. Cieľom prvých bombových útokov boli tri kostoly v meste. Incident si
vyžiadal 13 mŕtvych, z toho 6 z nich boli práve útočníci. Indonézske spravodajské
služby sa domnievajú, že za útokmi stála Islamským štátom inšpirovaná skupina
Jemaah Ansharut Daulah. Samovražedné incidenty pokračovali už o deň nato. V
tomto prípade sa útočníci odpálili v blízkosti policajnej stanice v Surabayi, čo malo
za následok niekoľko zranených. K zodpovednosti za útok sa prihlásilo hnutie
Islamský štát. Krajinu obzvlášť znepokojuje fakt, že série samovražedných útokov
boli prevedené členmi dvoch rodín vrátane ich detí. Koncom mesiaca indonézsky
parlament schválil protiteroristický zákon posilňujúci právomoci armády v boji
proti terorizmu. Zákon taktiež umožňuje polícii zadržiavať podozrivých spájaných
s terorizmom po dobu 21 dní bez obvinenia. Relevancia hrozby násilného
islamizmu sa v juhovýchodnej Ázii čoraz viac zvyšuje. Príkladom sú aj Filipíny,
ktoré mesiace čelili bojom s islamistickými skupinami napojenými na Islamský
štát. Experti sa domnievajú, že za súčasnú situáciu môže i návrat indonézskych
bojovníkov do krajiny, ktorí stáli po boku Islamského štátu v Sýrii. (bv)

Cyber News B E Z P E Č N O S T N É PA R T N E R S T VÁ

Japonská technologická spoločnosť Fujitsu plánuje spolupracovať s
izraelskými startupmi zameranými na kybernetickú bezpečnosť. Firma
sa tak rozhodla z dôvodu všadeprítomnej kybernetickej hrozby, pričom
Fujitsu sa snaží predčiť svojich konkurentov využitím schopnosti svojich
nových partnerov. Cieľom spoločnosti je takto rozšíiriť svoje podnikanie
a zvýšiť svoj odbyt v kybernetike do konca prvého štvrťroka 2020
na 300 miliárd japonských jenov. V súčasnosti Fujitsu spolupacuje s
dvomi izraelsko-americkými startupmi – Cybereason a IntSights Cyber
Intelligence, ktoré využívajú umelú inteligenciu na analýzu technológii
napandnutých hackermi, či zhromažďovanie dát o útokoch v oblastiach,
ktoré nie sú vždy dostupné pre bežných užívateľov. Izrael je už dlhodobo
známy ako líder v sfére kyberneteckej bezpečnosti, pokročilej vojenskej
technológie a v oblasti informačných technológii. (mm)

Business News ČÍNSKO-AMERICKÁ OBCHODNÁ VOJNA NA DOHĽAD?

Spojené štáty a Čína v máji podnikli niekoľko krokov vedúcich k uvoľneniu napätia vo vyostrených obchodných
vzťahoch. 19. mája médiami prebehla správa podľa, ktorej sa Čína zaviazala kupovať viac amerického tovaru a služieb
a teda k zníženiu masívnej obchodnej nerovnováhy, čo je od nástupu Trumpovej administratívy jeden z hlavných
bodov napätia v americko-čínskych vzťahov. Spoločné vyhlásenie však neobsahuje konktérne číslo, o ktoré by sa
obchodný deficit mal znížiť, čo naznačuje, že Trumpova administratíva nevyrokovala zníženie o sľubovaných 200
miliárd dolárov zo súčasných 375 milárd. 25. mája Trumpova administratíva oznámila ďalší krok s potenciálom znížiť
rastúce napätie. Tým by mala byť dohoda umožňujúca čínskej telekomunikačnej spoločnosti ZTE opäť nakupovať
americké technológie, čo jej bolo zakázané v apríli po porušení amerických sankcií voči Iránu a Severnej Kórey.
Podľa stanoviska Bieleho domu je zdvihnutie sankcií voči ZTE podmienené zaplatením pokuty vo výške 1,3 miliardy
dolárov. Dohoda, však okamžite narazila na odpor Kongresu, kde ju kritizujú tak Demokrati ako Republikáni. (mh)
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