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Irácký viceprezident je ochoten podstoupit
soudní proces v kurdské části země
Viceprezident prý nebude obžalobě čelit v hlavním
iráckém městě Bagdádu kvůli obavám o svoji
osobní bezpečnost. Viceprezident Tariq
al-Hashemi byl nedávno obviněn ze spolupráce s
teroristy, avšak i nadále odmítá veškerá obvinění s
tím, že jsou vykonstruovaná a zpolitizovaná.

Rusko žádá Bulharsko o vyplacení 6,2 miliardy
eur za porušení smlouvy o výstavbě ropovodu
Bulharská vláda odstoupila od smlouvy na
výstavbu ropovodu Burgas-Alexandropolis letos v
prosinci. Bulharsko by podle ruského ministra
energetiky mělo nahradit svůj podíl na celé
výstavbě, který byl stanoven na 6,2 miliardy eur.
Ropovod měl vést z bulharského přístavu Burgas
do řecké Alexandropole přes průliv Bospor.

Rok 2012 má být rozhodující pro euro i celou
EU
To tvrdí hlavní ekonom Deutsche Bank Thomas
Mayer. Klíčový prý bude vývoj italské ekonomiky,
kterou ovšem na začátku roku postihne recese.
Italský státní dluh je nyní druhý největší po tom
řeckém a v případě, že by se tamnímu premiérovi
nepovedlo zavést potřebné reformy a úsporná
opatření, prý zcela určitě dojde ke kolapsu celého
eura, jak dále uvedl Thomas Mayer.

Brazilská vláda slibuje odstranění chudoby
Oznámila to sama prezidentka země Dilma
Rousseff. Do roku 2014 by chtěla pomoci 16
milionům Brazilců z extrémní chudoby. Vláda
prezidentky Rousseff chce do roku 2013 najít
všechny, kteří žijí v chudobě a zahrnout je do
programu Bolsa Familia program. Ten dává peníze
výměnou za splnění určitých
podmínek. Prezidentka zdůraznila, že tato silná
země není jen pro pár bohatých lidí, ale pro
každého ze 160 milionů občanů.

V Bulharsku je ke konci roku 2011 registrováno
přes 400 rumunských firem
Vysoký počet rumunských podnikatelů podle
místních úřadů využívá četných daňových úlev,
které jim umožňuje bulharský zákoník. Jejich
přínos pro tamní ekonomiku je ale minimální,
jelikož většina z nich na bulharském území
nepůsobí. Bulharsko stále zůstává členskou zemí
EU s nejnižší daňovou zátěží.

Chilský prezident bude debatovat se svými
předchůdci
Prezident Sebastian Pi

Brazílie je 6. největší ekonomikou světa
Brazílie tak předběhla ekonomiku Spojeného
království a umístila se na 6. místě. To z ní činí
největší ekonomiku Latinské Ameriky. Brazilská
ekonomika zaznamenala nárůst o 7,5% v roce
2010. Letos vzrostla o 3%. Hlavní složkou příjmů
země je zemědělská výroba a těžba
železa.  Žebříček sestavilo Centrum pro výzkum
ekonomiky a businessu ( CEBR). Podle aktuálních
čísel asijské ekonomiky rostou. Naopak je tomu u
těch evropských. Předpovědi tvrdí, že do roku
2012 by ekonomika Spojeného království měla být
větší, než ekonomika Francie.

Kanadští demokraté slibují velké změny
Brian Topp, kandidát na předsedu New democratic
party (NDP), slibuje velké změny, pokud strana
vyhraje volby roku 2015. Hlavním bodem programu
je omezení pravomocí předsedy vlády, který má
nyní velký vliv hlavně při jmenování dalších
státních úředníků. Dalším důležitým bodem je

zrušení senátu. NDP zastává názor, že odstoupení
od Kjótského protokolu byla jen zástěrka
konkurenční Conservative Party of Canada, která
tak chce odvrátit pozornost veřejnosti od jejich
nečinnosti. Brian Topp vrdí, že od zvolení
konzervativců v roce 2006 se Kanada nikam
nevyvinula.

Do USA dorazili poslední vojáci z mise v Iráku
24. 12. 2011 dorazily poslední ozbrojené jednotky
z Iráku na americkou vojenskou základnu Fort
Hood v Texasu. Tato základna má k dispozici asi
46 500 aktivních vojáků, z nichž 565 bylo od roku
2003 zabito v Iráku a Afghánistánu. Americký
prezident Barack Obama se podle svého vyjádření
nechystá posílat jednotky zpátky do Iráku, ani
kdyby se situace zvrhla v občanskou válku.

Japonská vláda schválila rozpočet na příští
rok- první úspory po šesti letech
Rozpočet Japonska pro následující finanční rok
bude mít objem 1,2 trilionu dolarů. I tak však země
zůstává nejzadluženější z rozvinutých ekonomik.
Kritici rozpočtu namítají, že celkové státní výdaje
navýší četná opatření, která nebyla do hlavního
rozpočtového plánu vůbec zahrnuta. Japonská
ekonomika byla letos výrazně zatížena březnovou
tsunami a problémy s ní spojenými. Vládní odhady
na následnou rekonstrukci země činí téměř 300
miliard dolarů, což z březnové katastrofy dělá
"nejdražší" přírodní katastrofu v historii.

Řidiči londýnského metra stávkují
Řidiči londýnského metra dnes zahájili
24hodinovou stávku kvůli požadovaným příplatkům
za službu o Vánocích. Britské metropoli tak dnes
značně zkomplikovali již tak omezenou dopravu po
městě. Hlavními cíli odborářů je, aby na druhý
svátek vánoční chodili do práce pouze dobrovolnici
a služba tak nebyla povinna jako dosud. Pokud
jejich očekávání nebudou naplněná, hodlají stávku
opakovat 16. ledna 2012.

Řecko není ochotno vyjednávat ohledně
problematiky názvu země, říká makedonský
premiér
Vůdce řecké strany Nová demokracie Antonis
Samaras odpověděl na dopis zaslaný
makedonským premiérem, jímž je Nikola Gruevski.
V dopise Řek poznamenal, že v této fázi není
setkání těchto dvou představitelů, určené k jednání
o sporném názvu pod záštitou
OSN, vhodné. Podle makedonského premiéra,
chování řeckého vůdce dokazuje, že Athény
nejsou ochotné řešit tuto otázku kdykoli a na
jakékoli úrovni.

Libye začne s restrukturializací armády v lednu
2012
Prozatímní libyjský ministr obrany Osama al-Juwali
na tiskové konferenci spolu s prozatímním
ministrem vnitra Fawzi Abd al-All oznámil, že v
lednu 2012 započne reorganizace libyjské
armády začleňováním tisíců povstalců a
milicionářů do nových libvyjských ozbrojených
složek. Dále bylo vyhlášena týdenní lhůta Libyjské
národní rady (NTC) na vyklizení hlavního města
Tripolis včemi milicemi a bojovníky. Podle expertů
se bude jednat o skutečný test autority nové
porevoluční vlády, neboť povstalecké milice drží v
rukou všechny strategické body v Tripolisu. Mimo
jiné bylo i zmíněno, že část nově uvolněných
prostředků od OSN, USA a EU bude použita na
financování armády a především pak na zajištění
dostatečně vysokých platů nových vojáků kvůli
zachování stability.

Islamisté v Alžírsku hodlají opustit vládní
koalici a změnit ústavu
Podle analytiků je islamistická strana Hnutí pro
společnost a mír (MSP) posílena úspěchem svých
partnerů ve volbách po celé severní Africe a
zahajuje nyní svůj vlastní politický postup vpřed.
Šéf MSP Bouguera Soltani oznámil záměr své
strany v nejbližší době opustit vládní koalici před
nadcházejícími volbami, jejichž termín ještě není
znám. MSP chce podle slov svého šéfa
parlamentní, nikoliv prezidentský, systém.

V Guinea Bissau byl zahájen boj mezi
vojenskými frakcemi - premiér země unikl na
zahraniční ambasádu a prezident je mimo zemi
V hlavním městě Guinea Bissau, Santa Luzia,
propukl boj mezi dvěma hlavními vojenskými frakci
- podle předběžných informací se jedná o boj mezi
námořnictvem a pozemním vojskem. Důvodem je
zatčení náčelníka generálního štábu armády na
rozkaz šéfa námořnictva, Americo Buby. Premiér
Guiney Bissau Carlos Gomes byl kvůli bojům
nucen uprchnout pod ochranu zahraničního
velvyslanectví - informaci přinesla agentura
Reuters s odvoláním na místní diplomatický zdroj.
Situace v zemi je nyní nejistá i protože prezident
Malam Bacai Sanha  se nyní nachází na léčení v
Paříži a podle pozorovatelů se pravděpodobně
skutečně jedná o vojenský převrat.

Bývalý nigerijský vojenský vládce pochybuje o
schopnosti současné vlády řešit islámské
povstání
Muhammadu Buhari, bývalý vojenský vládce
Nigérie, prohlásil, že zemi chybí dostatečně silné
vedení, které by se bylo schopné vypořádat s
nepokoji na severu země způsobenými povstáním
islamistů z Boko Haram. Podle jeho názoru vláda
současného prezidenta Goodlucka Jonathana
nezareagovala dostatečně rychle a
prozíravě. Muslim Muhammadu Buhari prohrál
letošní prezidentské volby s prezidentem
Jonathanem, což vedlo ke krátkodobým
nepokojům na muslimském severu.

Japonsko chce, aby Čína sdílela své informace
o vývoji v KLDR
Japonský premiér Yoshihiko Noda při vzájemném
jednání vyzval čínského prezidenta Chu
Jintao, aby Čína sdílela s Japonskem všechny své
informace týkající se vývoje v Severní Korei v
zájmu zachování stability Korejského
polostrova. Japonsko zvláště vyzdvihuje
nebezpečnost toho, že svět nyní fakticky netuší,
kdo v KLDR reálně převzal moc.

Irák podepsal dohodu s OSN o íránských
disidentech - nechce je na svém území
Irák a OSN podepsaly novou dohodu o táboru
Ashraf pro íránské disidenty, který bude leží v
blízkosti Bagdádu. Důvodem je rozhodnutí
iráckého premiéra Nuriho al-Malika o roční lhůtě na
odstranění zhruba 3400 Íránců nepřátelských vůči
současné íránské vládě z Iráku.  OSN ve svém
prohlášení uvádí, že vláda Iráku přistoupila na
memorandum o porozumění a humanitárním a
mírovém řešení obyvatel zmíněného tábora s tím,
že se zavazuje držet Íránce pod ochranou a
přesunout je do tranzitní stanice, ze které OSN
bude zařizovat azylová řízení pro tyto uprchlíky.

Izrael uvažuje o oficiálním uznání arménské
genocidy
Izraelští zákonodárci uvažují o oficiálním uznání
genocidy Arménů v roce 1915 provedenou
otomanskými Turky. Izraelské ministerstvo
zahraničí již varovalo zákonodárce, že takový krok
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by mohl "dorazit" již tak vyhrocené vztahy s
Tureckem. Kvůli stejnému ktoku ve Francii, kde byl
vydán zákon o arménské genocidě totiž Turecko
přerušilo veškeré diplomatické vztahy.

Samsung převezme plnou kontrolu nad S-LCD
Corporation
Tento kontrakt v hodnotě 939 milionů dolarů tak
jihokorejskou společnost posune opět blíže k
totálnímu ovládnutí trhu s televizory a LCD
monitory. S-LCD Corporation byla společně
provozována společnostmi Samsung a Sony. Pro
japonské Sony však byla výroba televizorů a
monitorů za posledních sedm let velmi ztrátová,
což vedlo i k celkové změně strategie společnosti.
Příčinou problémů byl také v poslední době velmi
silný kurz jenu, který snižoval zisky tomuto
japonskému gigantu v oboru elektroniky.

Australské uhelné společnosti stoupají na ceně
Důvodem je rostoucí poptávka rychle se
industrializujících zemí po koksovatelném a
"energetickém" uhlí, používaném v tepelných
elektrárnách a těžkém průmyslu. Akcie
společnosti Gloucester Coal navíc stouply o téměř
20% v reakci na zprávu, že čínská státní
společnost Yanzhou Coal Mining převezme její
majoritní podíl od singapurské skupiny Noble
Group za 2,2 miliardy dolarů. Gloucester Coal se
tak stane největší uhelnou společností na
australském akciovém trhu.

Čína a Japonsko se dohodly na přímé konverzi
mezi svými měnami
Tento fakt by měl výrazně ulehčit život firmám v
obou zemích a podpořit tak vzájemný obchod.
Doposud byly společnosti nuceny měnit japonský
jen na čínský juan a obráceně přes americký dolar.
To byl ovšem jak zdlouhavější, tak dražší proces.
Čína je největším japonským obchodním
partnerem s celkovými ročními transakcemi v
hodnotě 339 miliard dolarů (údaj z roku 2010).
Podle některých odhadů by se navíc juan mohl stát
vedle dolaru další rezervní měnou. Čína se snaží o
internacionalizaci svojí měny, což bylo již dříve
vidět i na dohodách s Honk Kongem.

Kongres USA definitivně schválil prodloužení
daňových úlev
Poté, co Senát Kongresu USA schválil návrh na
zachování daňových úlev pro více než 160 milionů
Američanů, tak učinila i Sněmovna reprezentantů,
kde má většinu Republikánská strana. Novela je
výsledkem kompromisu republikánů s demokraty.
Demokraté chtěli úlevy prodloužit, republikánská
většina ve sněmovně však nikoli. Nakonec se obě
strany dohodly na prodloužení do února, kdy by
mělo být nalezeno dlouhodobější řešení. Tato
událost je vnímána jako velké politické vítězství

Baracka Obamy nad konzervativním hnutím
v rámci republikánské strany, Tea Party.

Hackerská skupina Anonymous hrozí útoky v
průběhu svátků
Tato hackerská skupina v médiích uveřejnila
seznam institucí, které hodlá během svátků
napadnout. Jsou mezi nimi i americká ministerstva
(vnitřní bezpečnosti, obrany), významné bankovní
skupiny (Goldman Sachs, JP Morgan Stanley) či
bezpečnostní agentury (Stratfor). Právě poslední
jmenovaná firma se prý již terčem útoku stala.
Skupina Anonymous tvrdí, že se jim podařilo získat
přes 200 GB souborů, jako například údaje o
platbách kreditní kartou, či jména klientů a jejich
emailových adres. Hackerská skupina následně
údaje zveřejnila prostřednictvím odkazu na sociální
síti Twitter. Internetové stránky této agentury
v současné chvíli nejsou v provozu údajně kvůli
jejich rekonstrukci.

Bolívie: horští indiáni požadují vystavění
silnice
Indiáni z národního parku Isiboro sécure
zorganizovali pochod za vystavění silnice, která by
spojovala jejich teritorium se sociálními centry
země. Reagují tak na nemožnost rychlé dopravy
do nemocnic nebo škol. V této oblasti je totiž
zákonem zakázána jakákoli výstavba. Indiáni chtějí
změnu zákona, která by umožnila stavu silnice. Na
té závisí rozvoj celé oblasti.

Vice-prezident Kuby je na návštěvě v Číně
Kubánský vice- prezident Ricardo Cabrisas přiletěl
do Pekingu proto, aby se zúčastnil 24. zasedání
Kubánsko- čínské mezivládní komise pro obchod a
ekonomické vztahy. Kromě účasti na zasedání
bude vice- prezident vést rozhovory s čínskými
autoritami, které zastupují zájmové sektory této
dvoustranné spolupráce. Obě země také podepíší
několik dohod o utužení a rozvoji jejich vztahu.

Brazílie zvýší minimální mzdu
Po podpisu prezidentky Dilmy Rousseff se
minimální mzda v Brazílii zvedne o 14% původní
částky. Minimální mzda pro rok 2012 bude činit
622 realů ( cca 340 dolarů). Brazilská legislativa
minulý týden odsouhlasila i státní rozpočet pro rok
2012. Téměř miliarda dolarů z rozpočtu je určena
právě nárůstu minimální mzdy.

Uruguay přizpůsobí zemědělství změně klimatu

Projekty týkající se změn v zemědělství se začnou
realizovat již příští rok. Akce by se měly týkat
rozvoje venkova a podpory rodinných farem, které
se tak efektivněji zapojí do ekonomického řetězce.
Dalším bodem v programu bude častější využití
moderní techniky. V poslední době zemi sužuje

nedostatek vody. Ten by se podle klimatologů v
roce 2012 neměl zhoršovat.

Libyjský ministr hospodářství odstoupil ze své
funkce
Libyjský ministr pro hospodářství
Tahar Sharkass, který byl v čele rezortu i za vlády
Muammara Kaddafi, rezignoval na svou funkci.
Ministr Sharkass uvedl, že důvodem jsou stále
častější protesty a nespokojenost mladých, kterým
čelí libyjský premiér Abdurrahim El-Keib. Premiér
Al-Keib odstoupení ministra Sharkasse potvrdil.

Byl jmenován nový šéf venezuelské vojenské
rozvědky
Venezuelský prezident Hugo Chávez odvolal z
vedení vojenské zpravodajské služby generála
Hugo Carvajala, který je považován za jednoho z
jeho nejbližších spojenců. Novým šéfem vojenské
rozvědky venezuelské armády se stal generál
Wilfredo Figueroa Chacin. Prezident Hugo Chávez
výměnu žádným způsobem neodůvodnil.

V Libyi se šíří demonstrace proti vládě lidí
bývalého režimu
Již několik dní probíhají stále se stupňující
demonstrace v Tripolisu a Benghazi, při nichž lidé
požadují, aby byli z politického života vyloučeni
všichni, kteří sloužili ve státní správě za vlády
Muammara Kaddafi. Protestující také požadují, aby
bylo zaručeno právo na svobodu projevu, aby
státní orgány jednaly transparentně a aby mladí
lidé byli lépe chráněni státem.

Spekulace o původcích bombového útoku v
Damašku - francouzská agentura označila za
viníka Muslimské bratrstvo
Agence France Press oznámila, že se k
bombovým útokům v Damašku z 23. prosince
přihlásilo syrské Muslimské bratrstvo, které ale
později na svém profilu na sociální síti Twitter tuto
zprávu popřelo. Syrská vláda považuje těžký
bombový útok za teroristický útok ze strany
Al-Kaidy a prohlásila, že byla varována před
infiltrací Al-Kaidy Libanonem. Muslimské bratrstvo
je internacionální islamistická síť, jejíž egyptská
část právě vítězí v parlamentních volbách v
Egyptě.

Ve 2. kole egyptských voleb získaly dvě
nejsilnější islamistické strany dvě třetiny všech
hlasů
V Egyptě skončilo druhé kolo parlamentních voleb,
ve kterém se potvrdilo drtivé vítězství
islamistických stran z 1. kola. Odnož Muslimského
bratrstva FJP (Strana svobody a
spravedlnosti) získala 36,3% hlasů, konzervativní
salafisté ze strany Al-Nur 28,8% a na třetím místě
se umístila liberální strana Wafd. Islamisté ovšem
celkem získali dvě třetiny všech hlasů.
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identifikační číslo (IČ), specifický symbol (333) a do pole zpráva pro příjemce uveďte identifikační  údaje pro zaslání daňového dokladu, nebo se dohodněte osobně či telefonicky u vydavatele. Minimální doporučená částka pro vystavení daňového dokladu
činí 200,- CZK. PressEXPRESS, vychází denně v České republice, po vytištění i kdekoliv na světě, vydává Blue Projects Agency, s.r.o., Roháčova 188/37, Praha 3, PSČ: 130 00. Číslo periodického tisku přidělené ministerstvem kultury ČR: MK ČR E
19790. Kontakt: e-mail: info@bpagency.cz. Odpovědný šéfredaktor: Marek Görges, jr.
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