
čtvrtek

29
prosinec

2011
Rychlé noviny cena 5 Kč

Afghánský prezident poprvé oficiálně vyjádřil
podporu plánu na vytvoření "kanceláře" hnutí
Taliban
Tuto ideu již dříve plánovaly uskutečnit západní
státy v čele s USA a Německem, které jsou již déle
zapojeny do boje proti tomuto hnutí na
afghánském území a přilehlých oblastech. Podle
nich by se mělo vytvořit speciální místo mimo
styčné plochy konfliktu, kde by bylo možné
oficiálně vyjednávat s představiteli tohoto hnutí.
Pravděpodobným místem založení tohoto
stanoviště je Katar. Afghánský prezident Hamid
Karzai dříve odmítal s návrhem souhlasit, jelikož
západní mocnosti diskutovaly o tomto plánu bez
něho.

Obavy o znárodnění zasáhly akcie Tokyo
Electric Power Company
Na tokyjské burze se cenné papíry této společnosti
propadly o 12%. Důvodem jsou obavy o její
znárodnění poté, co japonský ministr energetiky
navrhl možnost dočasné státní kontroly nad tímto
podnikem, který je nyní v těžké finanční situaci. Na
začátku týdne navíc zažádala společnost TEPCO
o dalších 9 miliard dolarů ze státní kasy kvůli
nákladům na kompenzace po březnové havárii.

Moldávie: Prozatímní prezident Lupu nehodlá
kandidovat v následujících volbách
Vůdce demokratické
strany Moldavska Marian Lupu odmítl kandidovat
na prezidenta, píše místní list
Panorama. Prozatímní prezident řekl, že
jeho rozhodnutí by mělo otevřít nové cesty k
řešení problému prezidentských voleb, a navíc by
mělo pomoci zachovat integritu politické strany
Aliance pro evropskou integraci.
Nový termín konání voleb byl přitom již vyhlášen, a
to na 15. ledna 2012. Moldávie nemá řádně
zvoleného prezidenta již od roku 2009.

Makedonie se hodlá soustředit na doporučení
Evropské unie
Toto oznámil makedonský premiér Nikola
Gruevski. Uvedl, že vláda se bude i nadále
soustředit na připomínky a doporučení Evropské
komise v příštím roce. " Zprávy komise nám dávají
pokyny a nápady pro reformy, pokrok
a modernizaci," uvedl.

Bulharsko chce omezit svou závislost na
Rusku
Bulharsko ovlivněno možností znovu
se opakujícího konfliktu o plyn mezi Ruskem a
Ukrajinou z roku 2009, se rozhodlo podstoupit
kroky pro diverzifikaci dodávek
plynu. Zatím země spoléhala na Rusko téměř ve
100% svých dodávek, to se má však brzy
změnit. Prvním krokem
bude vybudování plynovodu s Rumunskem. Ve 3.
čtvrtletí roku 2012 se do projektu zapojí také
Řecko. Kromě toho bude podepsána nová dohoda
s Tureckem. Berouce na
vědomí závažnost plánů, ministr pro
energetiku Traycho Traykov uvedl, že
několik projektů financovaných EU již bylo
spuštěno.

Srbové ze severní části Kosova diskutují o
referendu
Ve čtyřech obcích v severním Kosovu se zítra
setkají zástupci paralelních srbských orgánů, aby
projednali možné referendum o přijetí kosovských
vládních institucí. Referendum by mohlo být
pořádáno v den státností Republiky Srbska, 15.
února 2012.

Hlava iráckých sunnitů: "Irák je napokraji
katastrofy"
Hlava iráckých sunnitů, šéf politického uskupení
Iraqiya, Iyad Allawi prohlásil, že "Irák se nachází
napokraji velké katastrofy." Iyad Allawi pro New
York Times řekl, že Irák stojí na pokraji "sektářské
samovlády, která s sebou nese hrozbu zničující
občanské války." Irácký premiér, šííta, Nuri
al-Maliki žádá soud s iráckým viceprezidentem,
chce odvolat iráckého vicepremiéra a podle tvrzení
ministra financí Rafie al-Esawi a Osamy al-Nujaifi,
mluvčího iráckého parlamentu nyní irácký premiér
vytváří tlak na to, aby ukončili svou činnost v
politice. Všichni zmínění jsou sunnity. Dále také
hlava iráckých šíítů Moqtada al-Sadr vyzval k
rozpuštění parlamentu. Irácký prezident, sunnitský
Kurd Jalal Talabani, zatím navrhl uspořádání
celonárodní politické konference.

Krize eurozóny ovlivní albánskou ekonomiku
Po několika letech se v Albánii projeví
krize eurozóny, řekl guvernér Centrální banky
Albánie, Ardian Fullani. Podle guvernéra klesne
míra albánského vývozu a lze očekávat zpomalení
ekonomického růstu, přičemž zdůrazňil, že
soukromý sektor je pro ekonomiku země klíčový.
Řekl také, že došlo ke snížení spotřeby, kvůli
tendenci Albánců neutrácet. Guvernér deklaroval
jako dobrou zprávu pokles inflace o 0,1 procenta.

OSN schválila nový snížený rozpočet ve výši
5,15 miliard dolarů
Valné shromáždění OSN schválilo rozpočet ve
výši 5,15 miliard dolarů na globální operace v
letech 2012-2013. Nový rozpočet je tak o 5% nižší
než ten, který byl schválen pro operace v letech
2010-2011. Generální
tajemník Ban Ki-moon poděkoval členům OSN za
dohodu o snížení výdajů v době, kdy se vlády
a lidé potýkají s finančními potíži.

Španělský ministr hospodářství hrozí další
recesí 
Nový ministr hospodářství Luis de Guindos v
pondělí zdůraznil velké množství úkolů, kterým
musí čelit v době, kdy země utrpěla ekonomickou
recidivu na konci roku a obnovené potíže mají
pokračovat do začátku příštího roku. "S určitostí se
naše ekonomika vrací k negativnímu růstu, který
bude logicky určovat ekonomickou kondici země v
následujícím roce. Nadcházející dvě čtvrtletí
nebudou z hlediska ekonomického růstu ani
zaměstnanosti snadné. " řekl ministr.

Německý ministr financí zůstává neústupným
ohledně navrhované unijní daně z finančních
transakcí

Německý ministr financí Wolfgang Schäuble řekl,
že v příštím roce hodlá usilovat o zavedení
kontroverzní daně z finančních transakcí v
Evropské unii. Toto rozhodnutí padlo i přes
námitky Británie a výhrady Irska. Zmíněné země
se obávají, že by daně mohly poškodit některé z
jejich finančních společností. Pan Schäuble řekl,
že v případě, že daň nebude možnost
zavést v EU jako celku, měla by být prosazená
alespoň v eurozóně. "V EU jsme se dohodli
na prozkoumání šancí na  zavedení daně z
finančních transakcí v prvních
měsících nového roku," řekl v rozhovoru
pro Bild am Sonntag, zveřejněném v neděli.

Situace v Nigérii je vážná: "bombový útok v
arabské škole, vraždění mačetami a obavy z
náboženské války"
Na převážně křesťanském jihu Nigérie došlo k
bombovému útoku v arabské škole, bylo těžce
zraněno 7 dětí. Ve federativním státě Plateau,
který je etnicky i nábožensky smíšený pak došlo k
vraždě čtyř křesťanů z kmene Berom mačetami.
Podle médií jsou z vraždy podezřelí příslušníci
muslimského pasteveckého kmene Fulani. Jedná
se tak o pokračování bombových útoků v kostelech
na Vánoce, při kterých zahynulo 20 křesťanů,
zatímco na severu Nigérie pokračuje islámské
povstání. Nigerijská křesťanská asociace (CAN)
zastřešující organizace od protestantů, katolíků i
místních křesťanských církví, varuje před válkou -
generální tajemník CAN Saidu Dogo vyzval
islámské vůdce, aby dostali pod kontrolu muslimy,
neboť jinak se "křesťané budou muset začít
bránit."

Vliv eura na Balkánu roste
Krize eurozóny nevyvolala paniku na Balkáně i
přesto, že euro je oficiální měnou části tohoto
regionu, informovala dnes agentura AFP. Kosovo
a Černá Hora měnu používají, ačkoliv jejich vstup
do Evropské unie je prozatím velmi vzdálen. V
tomto regionu se půjčky i úspory provádějí v
eurech, zatímco platy jsou stanoveny na
základě jednotné evropské měny. Zatímco
některé státy Evropské unie bojují několik let s
přísnými hospodářskými a měnovými kritérii, aby
mohly vstoupit do zóny jednotné měny, tyto
balkánské země již přijaly euro za své národní
platidlo.

Americké námořnictvo reaguje na cvičení
íránské flotily: "nesmíte narušit fungování
průlivu"
Americká pátá flotila uvedla, že není možné, aby
Írán jakkoliv narušil mezinárodní dopravu v úžině
Hormuz v Perském zálivu, která je
nejvýznamnějším ropným uzlem na světě. Pokud
by se tak stalo, Írán by podle amerického
námořnictva vstoupil daleko mimo mezinárodní
společenství a svět by pak musel "adekvátně
reagovat. Íránský vrchní velitel námořnictva
Habibollah Sayyari, který vede desetidenní
vojenské cvičení, prohlásil, že uzavření úžiny
nebude třeba, ovšem dle jeho slov by to bylo pro
Írán "tak snadné, jako vypít sklenici vody."

Členství v Evropské unii je společným
strategickým zájmem Srbska a Černé Hory

Srbsko a Černá Hora mají společné zájmy, pokud
se jedná o evropskou integraci, přičemž samotné
vztahy mezi oběma zeměmi se neustále vyvíjejí.
Takto bilaterální vývoj hodnotili premiéři obou
zemí - Mirko Cvetković a Igor Luskic, během svého
setkání v Podgorici, píše srbský list Politika. Oba
představitelé doufají v pokračující příznivý vývoj v
následujících letech.

Argentinská prezidentka má rakovinu,
venezuelský prezident spekuluje o akci USA
Argentinské prezidentce Cristině Fernandez byla
diagnostikována rakovina, jedná se tak o dalšího
latinskoamerického vůdce s touto
chorobou. Venezuelský prezident Hugo Chávez v
reakci na zjištění ve své řeči k venezuelským
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vojákům prohlásil, že by USA mohly vlastnit novou
metodu, jak nemoc šířit mezi levicové hlavy
jihoamerických států. Venezuelský prezident ale
zdůraznil, že se jedná pouze o "přemýšlení
nahlas".

 

Lucembursko rozšířuje pracovní omezení pro
bulharské a rumunské občany
Lucembursko, následujíc Irsko a Belgii, odmítlo
přijmout doporučení Evropského parlamentu
(EP) o liberalizaci svého pracovního trhu
pro bulharské a rumunské občany.
Lucemburská vláda rozhodla prodloužit omezení
na další dva roky. Toto rozhodnutí je podloženo
nepříznivou hospodářskou situaci země. Míra
nezaměstnanosti v Lucembursku dosáhla 6%.

Brazílie má být do roku 2015 5. největší
ekonomikou světa
Z tohoto místa by měla sesadit Francii. Zařadila by
se tak za USA, Čínu, Japonsko a Německo. Tato
předpověď byla vytvořena Mezinárodním
měnovým fondem. Brazilský ministr financí Guido
Mantega si ale myslí, že se tak stane ještě dříve. V
tomto týdnu Brazílie sesadila Spojené království a
stala se tak 6. největší ekonomikou světa.

30% mladých Portoričanů nemá práci
Celková nezaměstnanost v zemi je vyšší jak15%.
Prezident organizace National People's Youth
Eluis Vick označil situaci za kritickou. Většina
absolventů vysokých škol je totiž nucena
vycestovat z ostrova za prací. To podle něj dělá z
Portorika zemi bez budoucnosti. Eluis Vick označil
i viníka. Tím je podle něj guvernér Luis G. Fortuno.
Guvernér údajně nedodržel své předvolební sliby-
vytvoření více pracovních příležitostí.
Nezaměstnaností je ovlivněna téměř polovina
obyvatelstva ve věkovém rozmezí mezi 16-19 lety.

Na volby na Jamajce bude dohlížet delegace
CARICOM
16. generální volby na Jamajce se uskuteční 29.
12. 2011. Delegace bude složena z vyslanců
CARICOM, s předsedou Winstonem O'Neal
Estwickem z Barbadosu. Jamajka delegaci
poskytne pomoc skupiny úředníků. Jejich hlavním
úkolem bude dohled nad návštěvníky volebních
stanic. Delegace CARICOM se v zemi zdrží do 31.
12.

Španělští emigranti již nemohou zažádat o
občanství
Týká se to těch, jejichž rodiny uprchli během
španělské občanské války (1936- 39) nebo za
vlády generála Franca. Včera, 27. 12. 2011, byla
poslední možnost zažádat si o španělské

občanství. Lidé si o něj mohli zažádat již od roku
2008, kdy vešel v platnost zákon známý jako
Zákon o potomcích. Během 3 let bylo občanství
uznáno více jak 200 000 lidí. Největší podíl na
tomto čísle má Argentina a Kuba. Podle španělské
ambasády na Kubě až 1% obyvatel má nárok na
španělské občanství. Většina nových občanů ale
tvrdí, že se do Evropy stěhovat nechce. Hlavním
důvodem je pro ně případná možnost vycestování.

Prodej krátkodobých italských dluhopisů oživil
dění na trzích
Ke změně situace došlo především poté, co italská
vláda oznámila, že ve čtvrtek plánuje emisi i
dlouhodobých dluhopisů. Díky novému úspornému
balíčku, který navrhl kabinet premiéra Maria
Montiho se dle analytiků agentury Reuters zlepšuje
důvěra investorů. Itálie tak za dnes prodané
dvouleté dluhopisy s nulovým kuponem získala 1,7
miliardy eur. Zítřejší aukce by měla být dle
očekávání úspěšná. V plánu je prodat dluhopisy se
splatností tří až deseti let v hodnotě až 8,5 miliard
eur.

Již 8 měsíců klesá předstihový ukazatel
švýcarské ekonomiky
V prosinci dosáhl minima posledních 2,5 let a věští
tak stagnaci švýcarské ekonomiky. Barometr
globalizačního indexu KOF tak dosáhl plus 0,01
bodu. Ve srovnání s listopadem pokles ukazatele
sice zmírnil, zaostává však za očekáváním. Pro rok
2012 tak srazil odhad růstu švýcarské ekonomiky
na pouhé 2%, v prvních měsících nového roku lze
očekávat stagnaci. Situace se takto vyvíjí
především důsledkem oslabení zahraniční
poptávky a díky silnému franku.

Francie vyzvala Írán, aby neblokoval ropnou
trasu
Francie tak žádá Írán, aby upustil od svého plánu
blokace Hormuzského průlivu, jenž je částí klíčové
trasy, po které tankery převážejí ropu. Dle
agentury AFP vyzval mluvčí francouzského
ministerstva zahraničí íránské představitele k
respektování mezinárodního práva, zvláště pak
zásady svobodné plavby v mezinárodních vodách
a úžinách. Mluvčí tak reagoval na íránského
vicepremiéra, jímž je Muhammad Rézá Hašímí.
Ten v úterý pohrozil právě plánovanou blokací
úžiny, pokud budou na jeho zemi uvaleny další
sankce.

Řecký opat Ephraim zadržen za podezřelý
obchod s pozemky
Opat jednoho z nejbohatších a nejmocnějších
řeckých pravoslavných klášterů, mužského
kláštera Vatopeti na hoře Atos, byl ve středu
zadržen řeckými orgány kvůli podezření z
ilegálního obchodování s pozemky. Ve vazbě by

měl zůstat do doby zahájení soudního řízení, kde
by měl svědčit o nevýhodném obchodování s
pozemky před šesti lety, které stály Řecko přibližně
100 milionů eur a přispěly k porážce řecké
Konzervativní strany ve volbách roku 2009. Proti
zadržení řeckého opata se již vyslovila ruská
pravoslavná církev.

Španělská královská rodina poprvé zveřejnila
své finance
Příjem krále Juana Carlose od státu činí 292.752
eur ročně, ukázaly královské účty. Ze svého příjmu
platí král 40% daň. Celkový rozpočet
pro královskou rodinu činil v roce 2011 8,4 milionů
eur. Zveřejnění královských výdajů se má nést v
duchu transparentnosti a moderní doby. O zprávě
informoval španělský internetový server ABC.

Turecko povolilo stavbu South Stream
Ruský premiér Vladimir Putin dnes oznámil, že se
Rusko a Turecko dohodly na udělení stavebního
povolení pro plynovod South Stream, který má vést
ruský plyn z Černého moře přes turecké teritoriální
vody do Evropy a obejít tak současné tranzitní
země Bělorusko a Ukrajinu. Povolení bylo poslední
překážkou zahájení výstavby. První větev
plynovodu by měla být spuštěna v roce 2015, roční
objem přepravy má dosahovat 63 miliard metrů
krychlových plynu. Náklady na projekt, který má
konkurovat evropskému projektu Nabucco, se
odhadují na 15,5 miliardy eur (cca 400 miliard Kč).
Dalším výsledkem jednání Gazpromu s tureckou
státní plynárenskou firmou Botas je prodloužení
dvou současných smluv na dodávky ruského plynu
do Turecka do roku 2015 a 2021. Od příštího roku
Turecko rovněž zvýší objem nákupu plynu z Ruska
o dvě miliardy metrů krychlových na 27,5 miliardy.

Novým prezidentem Podněstří se stal Jevgenij
Shevchuk
Bývalý předseda parlamentu separatistické
Podněsterské moldavské republiky Jevgenij
Shevchuk byl prohlášen za vítěze prezidentských
voleb v této zemi. Ve druhém kole hlasování získal
73,88% hlasů a porazil tak svého soupeře a
současného předsedu Nejvyšší rady Anatolije
Kaminskyho, jemuž vyjádřila podporu Moskva.
Inaugurace by měla proběhnout ještě před koncem
roku, v souladu se zákonodárstvím neuznané
republiky musí do dvou týdnů po uvedení
prezidenta do úřadu vzniknout nová vláda.
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