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Šírime odborné vedomosti o Ázii

MALAJZIA •
Nově zvolený premiér
Malajsie Mahathir
Mohamad se vyjádřil
pro další posilování již
velmi dobrých vztahů
s Čínou. Zároveň ale
poukázal na nevyváženost
čínsko-malajských smluv,
které dovolují čínským
investorům využívat
materiál i pracovní sílu
z Číny, a ve výsledku tak
nepřinášejí Malajsii žádné
výhody. Mahathir tak
vymezil nové podmínky
pro upevňování malajskočínských vztahů, potvrdil
zájem o zahraniční
investice avšak ne na úkor
“zaprodání země”, jak to
podle jeho slov probíhalo
za vlády jeho předchůdce.
(kd)
ČÍNA •
Čínska mena oslabuje.
Hodnota čínskeho yuanu
padá od 14. júna, kedy sa
čínska centrálna banka
rozhodla nenasledovať
americký Fed v zvýšení
úrokových mier. Yuan sa tak
ocitol voči doláru na najnižšej
hodnote od začiatku roka,
pričom fixovaná hodnota
výmenného kurzu, ktorú
stanovuje každé ráno
centrálna banka prekročila
6,6 yuanu za dolár. Príčinou
prepadu hodnoty yuanu
je eskalujúce napätie
medzi USA a Čínou a
hroziaca obchodná vojna.
Z Národného inštitútu pre
financie a rozvoj, vládneho
think tanku, unikla štúdia
varujúca pred hroziacou
finančnou panikou na
čínskych trhoch. (mš)

Singapurský samit Trump-Kim
Lucia Husenicová

Stretnutie medzi prezidentom Donaldom Trumpom a severokórejským vodcom Kim Jongunom bolo zatiaľ najočakávanejšou udalosťou tohto roka. Napriek tomu, že 24. mája
prezident Trump svojím listom účasť na stretnutí odriekol, nasledujúci deň prebiehali
prípravy a rokovania v nezmenenej podobe. Samit sa nakoniec konal 12. júna v Singapure.
Po niekoľko hodín trvajúcich rokovaniach, ktorým predchádzali rokovania medzi
diplomatmi deň vopred, ale aj týždne pre summitom, prezident Trump s Kim Jong-unom
podpísali dokument, ktorý prezident Trump označil za obsiahly.
Ak sa pozrieme na jeho obsah, tak primárne rieši americko-severokórejské bilaterálne
vzťahy keď hovorí o ich budovaní smerom k trvalému mieru, či vrátení pozostatkov
vojakov padlých v Kórejskej vojne. Zároveň dokument zaväzuje KĽDR ku komplexnej
denuklearizácii a vyjadruje podporu deklarácii podpísanej na medzi-kórejskom summite
v apríli. Dokument zaväzuje amerického ministra zahraničných vecí M. Pompea
pokračovaním rokovaní a realizáciou ustanovení dokumentu.
Viac informácií priniesol prezident Trump na tlačovej konferencii, ktorá nasledovala.
Uviedol, že verí že Kim dodrží záväzky,a že KĽDR má v pláne zničiť jedno zo zariadení na
testovanie medzikontinentálnych balistických rakiet. Zároveň, prezident hovoril
o zastavení vojenských cvičení s Južnou Kóreou, a spomenul aj to, že by chcel priviesť
vojakov z Japonska a Južnej Kórei jedného dňa domov. Žiadne konkrétne kroky zo strany
KĽDR neuviedol.
Na konci júna sa USA s Južnou Kóreu dohodli na zrušení vojenského cvičenia Ulchi
Freedom Guardian ktoré sa konáva pravidelne v auguste. Zároveň prezident Trump
predĺžil platnosť sankcií uvalených bilaterálne na KĽDR a Mike Pompeo nateraz odmieta
možnosť stanovenia konkrétneho rozvrhu pre proces denuklearizácie.
Medzi tým bol dosiahnutý pokrok na medzi-kórejských stretnutiach. Po prekvapivom
stretnutí Kim Jong-una a prezidenta Moon Jae-inom 26. mája sa posledné dva júnové
týždne konalo viacero stretnutí s cieľom implementácie Panmundžomskej deklarácie.
Predstavitelia ministerstiev obrany sa dohodli na obnovení priamej telefonickej linky,
pripravuje sa rozšírenie spolupráce v otázkach životného prostredia, zároveň bola
dosiahnutá dohoda o vypracovaní spoločnej štúdie ohľadom modernizácie železničného
spojenia dvoch kórejských štátov. Popri tom bol stanovený termín na stretnutie rozdelených
rodín a to najneskôr na 20. – 26. augusta, pričom Južná Kórea už vybrala účastníkov.
Popri pozitívne sa vyvíjajúcich medzi-kórejským rokovaniach sa konal tretí summit
medzi Kim Jong-unom a Xi Jinpingom v Pekingu, a summit medzi Moon Jae-inom
a prezidentom Putinom v Moskve. Obaja prezidenti vyjadrili podporu procesu ktorý
prebieha na kórejskom polostrove. Okrem toho, prezident Xi a Kim hovorili o posilňovaní
strategickej a taktickej spolupráce, ktorú nešpecifikovali. Prezidenti Moon a Putin podpísali
viaceré dohody zamerané hlavne na ekonomickú spoluprácu oboch štátov.

ZHORŠOVANIE ČÍNSKO-AUSTRÁLSKYCH VZŤAHOV

Vzťahy medzi Austráliou a Čínou prechádzajú ťažkým obdobím. V júni
austrálsky parlament schválil tvrdú legislatívu proti vplyvovym aktivitám zo
zahraničia, ktoré sa snažia ovplyvniť austrálsku politiku a spoločnosť. I keď
austrálska vláda popiera, že nová legislatíva je namierená proti konkrétnej
krajine, tento krok je spájaný najmä s Čínou. V minulom roku sa problém čínskej
infiltrácie’ dostal do centra pozornosti, keď vyšiel na povrch rozsah finančnej
podpory pre austrálske politické strany z čínskych zdrojov s napojením
na čínsku vládu. Obavy sa spájajú i s ohrozením akademickej slobody
na austrálskych univerzitách kde študujú veľké pocty čínskych študentov.
Tamojšie organizácie združujúce čínskych študentov stoja v čele odporu proti
diskusii o ‘kontroverzných’ otázkach tykajúcich sa čínskej histórie či územnej
integrity. Peking obviňuje Austráliu, že sa nedokáže zbaviť mentality studenej
vojny a obvinenia zo snahy ovplyvniť austrálsku politiku označuje za výmysel.
Svoju nevôľu už dal Peking najavo zdržaním colných procedúr pre austrálske
importy, ci neudelením víz pre austrálskych novinárov v Čine. (fš)

FRANCÚZSKE OPERÁCIE V JUHOČÍNSKOM MORI
Francúzske bojové lode sa preplavili okolo sporných
Spratlyho ostrovov v Juhočínskom mori. Okrem
toho Francúzsko plánuje aj letecké cvičenia v oblasti.
Na august plánované letecké cvičenie by malo
podtrhnúť prítomnosť Francúzska v juhovýchodnej
Ázii, ktorá je domov pre približne jeden a pol
milióna francúzov. Prezident Emmanuel Macron
počas svojej návštevy Austrálie uviedol, že indopacifický región je potrebné ochrániť pred hroziacou
hegemóniou Pekingu. Čínske aktivity v Juhočínskom
mori sú najvýraznejšie konfrontované Spojenými
štátmi americkými, pričom strategickým spojencom
USA je v tomto prípade hlavne Vietnam. Avšak už
od 2014 Francúzsko pravidelne vysiela svoje loďstvo
do Juhočínskeho mora, pričom vtedajší minister
obrany v 2016 vyzval európske štáty k budovaniu
stálej a viditeľnej prítomností v oblasti. (mm, mš)

JUŽNÁ KÓREA •
Kórejská skupina pre práva zvierat Care podala sťažnosť
na prevádzkovateľa psej farmy z dôvodu „zabíjania
zvierat bez riadnych dôvodov“, porušenia stavebných a
hygienických predpisov. Mestský súd v Bucheone rozhodol,
že konzumácia psieho mäsa nie je legálnym dôvodom
usmrcovania psov. Je to prvé rozhodnutie svojho druhu.
Popularita konzumácie psieho mäsa v Kórei klesá, čoraz
viac mladých ľudí vidí psa skôr ako najlepšieho priateľa
človeka. Z právneho hľadiska je zabíjanie psov na mäso
zatiaľ v šedej zóne právneho systému. (žz)
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keby to zákon dovoľoval, prikázal by
polícii,
Nové Dillí
aby strieľala
se potýká
drogových
s velmi špatnou
dílerov kvalitou ovzduší
už mnoho let a řadí se mezi nejznečištěnější města
světa. Červnové extrémně vysoké teploty a sucho však
situaci ještě více zkomplikovali - míra znečištění byla až
devětkrát vyšší než obvykle. Prachový povlak sužující
indickou metropoli se vytvořil pravděpodobně v důsledku
prachových bouří ve státě Rádžasthán, jenž se z velké
části rozkládá na poušti. Vláda dočasně zakázala veškeré
stavební práce a nasadila hasiče, kteří město kropí. (kd)

SPORNÁ PEVNINSKÁ JURISDIKCIA NA ÚZEMI HONGKONGU
Zákonodarci v Hongkongu schválili napriek protestom nový
kontroverzný zákon, ktorý dovoľuje v časti železničnej
stanice v Hongkongu uplatňovať legislatívu pevninskej Číny.
Hongkong sa pokladá za súčasť Číny, no toto územie má
svoje samostatné politické zriadenie a zákony, ktoré poskytujú
miestnym obyvateľom vyššiu mieru práv a politických slobôd
v porovnaní s pevninou. Práve nová železničná trasa spájajúca
centrum Hongkongu, polostrov Kowloon, pevninský Shenzhen
a Guangzhou je testom právnej nezávislosti. Aby sa eliminovala
ďalšia hraničná kontrola cestujúcich medzi dvoma teritóriami,
hongkongská vláda udelila súhlas plánovanému spojeniu
cezhraničnej kontroly, ktoré prvýkrát uplatní pevninskú
jurisdikciu na území Hongkongu. Na časť stanice a súčasti vlaku
sa podľa nového zákona bude nahliadať ako „na územie mimo
Hongkongu, ktoré pre špeciálne účely leží v pevninskej Číne“.
Tento zákona sa má stať účinným v septembri tohto roku. Ako
uvádza CNN, chaotické a nekonzistentné rozhodnutie miestnej
vlády vyvolalo protesty v uliciach Hongkongu. (žz)

THAJSKO: TREST SMRTI
KÓREJSKÝ POLOSTROV •
Predstavitelia Južnej a Severnej
Kórey sa dohodli na opätovných
stretnutiach rodín oddelených
v dôsledku kórejskej vojny.
Stretnutia sa uskutoční v auguste
na severokórejskom území
Diamantových hôr. Každá krajina
vyberie sto ľudí, ktorí budú mať
možnosť sa stretnúť so svojimi
príbuznými z druhej sto člennej
skupiny. Separácie rodín boli
taktiež predmetom diskusie
na nedávnom samite medzi
severokórejským vodcom Kim
Jong-unom a juhokórejským
prezidentom Moon Jae-inom. (bv)

Dňa 18. júna v Thajsku popravili 26-ročného vraha Bang Kwanga smrteľnou injekciou.
Ide o prvú popravu v krajine od roku 2009, kedy boli popravení dvaja muži, pričom
od 2003 do 2009 taktiež nebola vykonaná žiadna poprava. Thajsko sa blížilo k dosiahnutiu dôležitého míľnika desiatich rokov bez popráv a od roku 2019 by Amnesty
International bolo krajinu považovalo za abolicionistickú. Podľa oficiálnych štatistík
je v súčasnosti na smrť odsúdených 510 ľudí, z toho 94 žien. Až 193 odsúdených
pritom už vyčerpalo všetky opravné prostriedky a ich verdikt je nemenný. Väčšina
odsúdených bola na trest smrti odsúdená za drogovú trestnú činnosť. Podľa Amnesty
však neexistuje dôkaz o tom, že by trest smrti mal jednoznačne odstrašujúci účinok,
preto tento krok neposkytuje žiadnu “rýchlu nápravu”, v akú thajské úrady dúfajú. Zo
všetkých popráv na svete sa pritom väčšina vykoná v Ázii. (kk, mš)

OBCHODNÉ VOJNY: USA – ČÍNA – EÚ

Čínsko-americké obchodné vzťahy zažívajú v posledných týždňoch
vyostrené obdobie. Krajiny si frekventovane vymieňajú vyhrážky
a zavádzajú proti sebe odvetné obchodné opatrenia. Podobný osud
postihol Európsku úniu, Mexiko a Kanadu a to v dôsledku 25% ciel na
oceľ a 10% na hliník. Kanadské autority deklarovali, že od júla zavedú
na americké importy taktiež clá a to v hodnote skoro 13 miliárd dolárov.
Odvetné clá deklarovala i Európska únia. Koncom mesiaca sa Čína spolu
s EÚ dohodli na vytvorení skupiny, ktorej úlohou má byť aktualizácia
globálnych obchodných noriem v rámci Svetovej obchodnej organizácie.
Prezident Trump svoje rozhodnutia obhajuje a hovorí, že opatrenia súvisia
s národnou bezpečnosťou USA. Experti sa však poväčšine nedomnievajú,
že by v krátkom čase mohlo dôjsť ku „globálnej obchodnej vojne“.
Predpokladajú však, že ekonomická situácia vyústi do pomalšieho
globálneho rastu. (bv)

Cyber New

S LO B O D N Ý I N T E R N ET N A H A I N A N E

Čínska provincia Hainan, ležiaca na rovnomennom ostrove známom aj ako
„čínsky Havaj“, po novom cudzincom ponúkne možnosť neobmedzeného
prístupu na blokované stránky Facebook, Twitter a YouTube v snahe podporiť
cestovný ruch. Rozhodla tak hainanská provinčná vláda a toto rozhodnutie
zverejnila na svojej webovej stránke vo štvrtok, 21. júna. V záujme „zachovania
sociálnej stability“ je v Číne znemožnený prístup na mnohé zahraničné
webové stránky, preto sa ostrov pre zahraničných turistov rozhodol vytvoriť
akúsi špeciálnu zónu, v ktorej by bol prístup na takéto stránky povolený.
Cieľom Číny je z ostrova do roku 2020 vytvoriť medzinárodnú zónu voľného
obchodu a súčasťou tohto plánu je zvýšenie počtu návštevníkov Hainanu
ročne až o 25 %. Rozhodnutie vytvoriť na ostrove zónu bez obmedzenia
prístupu na internet pre zahraničných turistov však čelí kritike čínskych
internetových užívateľov, ktorí ho považujú za nespravodlivé. (ľb)

Business News IKEA PRICHÁDZA DO INDIE

Švédska spoločnosť Ikea otvorí reťazec svojich obchodov v Indii. Najväčší európsky
obchodník s nábytkom by sa po rokoch snahy mal oficiálne ocitnúť na indickom
trhu už budúci mesiac, pričom spoločnosť by mohla zamestnať až 850 ľudí.
Prvý outlet, ktorý otvoria v juhoindickom meste Hyderabad, by mal disponovať
rozlohou 37.000 m2 a mal by tiež ponúkať približne tisíc miest na sedenie
v samotnej kaviarni spoločnosti. Ponúkané občerstvenie, ktoré je inšpirované
severskou kuchyňou bohatou na jedlá z lososa a kreviet, bude doplnené
tradičnými indickými jedlami. Vychádzajúc z lokálnych chutí a náboženských
tradícii budú typické mäsové guľky nahradené kuracími, či zeleninovými.
Celkovo by spoločnosť mala investovať až jeden a pol miliardy amerických
dolárov na vybudovanie prvého outletu. Plánuje sa tiež rozšírenie investícii do
ďalších miest ako Mumbai, Bangalore, či hlavné mesto Nové Dillí.(mm)
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