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Chilská vláda nemá velkou podporu
obyvatelstva
Prezidenta Pi

Evropské akcie se propadly nejvýrazněji od
roku 2008
Index hlavních evropských akcií se ale v roce 2011
propadl nejvýrazněji za poslední 3 roky. Situaci
napomohla hlavně eskalace dluhové
krize eurozóny a obavy z možných recesí
evropských ekonomik. Dle analytiků nelze v prvním
čtvrtletí roku 2012 očekávat pozitivní změnu. Trhy
budou stále pod tlakem vývoje situace v eurozóně.
Dle agentury Reuters index londýnské burzy FTSE
100 uzavřel rok 2011 poklesem o 5,7%. Německý
index DAX se propadl o 15%, index pařížské burzy
CAC-40 ztratil 17%. Propad o 26% zaznamenal
index milánské burzy.

Zahraniční dluh České republiky vzrostl na
48,8% HDP
Celkový zahraniční dluh České republiky tak
tvoří  1,863 bilionu Kč. Česká národní banka dnes
uvedla, že zvýšení zahraniční zadluženosti
bankovního sektoru nastalo v důsledku růstu stavu
vkladů a úvěrů přijatých od zahraničních investorů.

Německo: Situace v eurozóně se stabilizuje,
rozpad nehrozí 
Uvedl to německý ministr financí Wolfgang
Schäuble. Ten také oznámil, že podle jeho
informací rozpad eurozóny prozatím určitě nehrozí,
blok by se měl naopak v příštích 12 měsících
stabilizovat. Šéfka MMF Christine Lagarde přesto
uvedla, že je v zájmu členů unie, aby mluvili jedním
hlasem. Měli by především objasnit investorům
podrobností své nové fiskální smlouvy.

Španělská nová úsporná opatření by měla
dosáhnout 8,9 miliardy eur
Toto oznámení zahájilo první vlnu úsporných
opatření, o celkovém počtu 16.5bn eur, kterých by
mělo být dosaženo španělskou vládou v roce
2012. Proti těmto opatřením vystoupila řada
odpůrců. Vláda nového premiéra Mariano Rajoye
se zavázala ke splnění cíle snížení deficitu
veřejných financí na 4,4% HDP v roce 2012. Daně
nejbohatších Španělů budou zvýšeny po
dobu alespoň dvou let, čímž by se rozpočet měl
navýšit o 6 miliard eur.

Maďarsko se potýká s důsledky schválení
kontroverzního zákonu o centrální bance
Proti tomuto zákonu se v minulosti vyslovili
zahraniční pozorovatele.  Právě díky
kontroverznímu zákonu se Maďarsku nedostalo
požadované finanční pomoci od EU a
MMF. Maďarsko se snaží získat pohotovostní úvěr
v hodnotě 15-20 miliard eur v případě, že by se
dostalo do potíží, spojených s řešením nových
dluhů. Ve čtvrtek země upustila od části
plánované aukce dluhopisů, když investoři
požadovali vyšší úrokovou sazbu z dluhu země.

Rusko chce uspíšit začátek výstavby
plynovodu South Stream
Poté, co Turecko udělilo povolení k výstavně
plynovodu na jeho území, ruský premiér Vladimír
Putin ohlásil, že začátek výstavby by se mohl
přesunout na konec roku 2012. Původní návrh
předpokládal se začátkem stavby v roce 2013.
Plynovod by měl být spuštěn v roce 2015. Výkonný
ředitel firmy Gazprom Alexei Miller řekl, že projekt
byl vyčíslen na 16,5 miliard eur, z čehož Rusko by
mělo zaplatit asi 7,5 miliardy.

USA prodají Saúdské Arábii stíhací letouny
F-15 za 30 miliard
Spojené státy prodají svému spojenci na Blízkém
východě 84 stíhacích letounů typu Boeing F-15.
Letouny v hodnotě 30 miliard jsou součástí 60
miliardové dohody o zbraních, která byla
schválena minulý rok Kongresem Spojených států.
Součástí dohody jsou kromě letadel F-15 také
helikoptéry, munice a rakety. Spojené státy tak
chtějí Saudské Arábii pomoci v ochraně své
suverenity na Blízkém východě. Zbraně prý mají
sloužit především k obraně proti Íránu.

Velká Británie : Rozpory ohledně licencí k
podmořským průzkumným vrtům
Britská vláda udělila 46 nových povolení pro
průzkumné vrty pro firmy, které hledají ropu a plyn,
včetně firem Shell a Centrica. Povolení byla
zpočátku brzděná kvůli otázce životního
prostředí. Nicméně britská vláda tvrdí, že je nyní
přesvědčená, že vrtání ve vyznačených oblastech
včetně Lamanšského průlivu, Severního moře a
západě Shetlandu, je bezpečné. Ekologické
organizace rozhodnutí kritizují  a tvrdí, že vrtání
může ohrozit mořské ekosystémy. Ministr
energetiky Charles Hendry uvedl:
"Ropa a plyn jsou pro britskou ekonomiku stěžejní
- přispívají asi 2% do celkového HDP země.".

KLDR- "Svět nemá očekávat žádnou změnu v
politice našeho státu"
Toto prohlášení Komise národní obrany bylo
odvysíláno ve státních médiích. Svět se po smrti
bývalého vůdce KLDR obává toho, jaký vliv bude
mít na chování tohoto státu předávání moci do
rukou třetího a nejmladšího syna bývalého vůdce.
Kim Jong-un se ujal vlády spolu se svým strýcem a
armádními generály poté, co jeho otec Kim Jong-il
zemřel 17. listopadu na infarkt.

Indie- kontroverzní návrh protikorupčního
zákona "Lokpal" neprošel horní komorou
parlamentu, opozice se bouří
Premiér Manmohan Singh již byl vyzván k
rezignaci opoziční stranou BJP. Vláda však svaluje
vinu právě na tuto stranu, která, kdyby prý měla
zájem na schválení tohoto návrhu, by jistě volný
průchod horní komorou zajistila. Mluvčí strany BJP
však veškerá obvinění odmítl. Návrh tak bude
muset být znovu představen a schválen i v dolní
komoře, což budí vlnu nespokojeností i mezi
veřejností. Projednávání zákona v horní komoře
parlamentu bylo přerušeno kvůli údajně
chaotickým scénám ještě před zahájením
hlasování.

Čína plánuje větší podporu vesmírného vývoje
a výzkumu
Zpráva nazývaná "Bílý papír" hovoří jak o
dočasných úspěších čínského vesmírného
programu, tak o budoucích plánech na vyslání
člověka na měsíc či o dokončení výstavby čínské
vesmírné stanice. Tamní vědci by podle všeho měli
v blízké budoucnosti vyvinout nový typ raket a
satelitů, a také by se měli více zaměřit na průzkum
vzdálenějších končin vesmíru. Čínská vláda v
otázce kosmického vývoje spolupracuje s Ruskem,
Brazílií, Francií a Velkou Británií a celé toto odvětví
je vládou vnímáno jako klíčová součást vývoje a
růstu země.

Japonská vláda odkládá zvýšení spotřební
daně
Vládnoucí Demokratická strana Japonska tak
rozhodla prý kvůli silné opozici vůči tomuto návrhu.
Zvýšení spotřební daně ze současných 5% na 8%
bylo odloženo na duben 2014, přičemž další

plánované navýšení přijde již v říjnu 2015.
Záměrem japonského premiéra bylo nejprve
spotřební daň zdvojnásobit, kvůli rostoucímu
zadlužení země. Premiér Yoshihiko Noda však
nenašel pro svůj návrh dostatečnou oporu i přesto,
že je Japonsko- třetí největší světová ekonomika,
nejzadluženější v poměru k výši svého HDP.

Volby na Jamaice vyhrála opozice
Díky vítězství Lidové národní strany (PNP) se na
post premiéra dostala Portia Simpson Miller, která
se v jamajské politice angažuje již mnoho let. Do
politiky nastoupila již v 70. letech a stala se první
ženou na postu premiéra ( 2006- 07). Nahradí tak
mladého Andrewa Holmese. Ten byl v úřadu přes
2 měsíce. Navzdory předpovědím o těsném
výsledku, PNP obsadí 41 z 63 parlamentních
křesel. Nová vláda bude čelit hlavně ekonomickým
problémům. Země je v obrovském dluhu a více, jak
12% ekonomicky aktivních nemá práci.

Julija Tymošenko byla převezena z kyjevské
vazby do věznice
Bývalá ukrajinská premiérka Julija Tymošenko,
odsouzená k sedmi letům vězení za údajné
zneužití svých pravomocí a způsobení škody
podpisem nevýhodných smluv o dodávkách plynu
s Ruskem, byla dnes převezena k výkonu trestu do
věznice v Charkovské oblasti na východě
země. Expremiérka obvinění odmítá a označuje je
za konspiraci ze strany nynějšího ukrajinského
prezidenta Viktora Janukovyče, který jí tímto
procesem chce znemožnit účast v parlamentních
volbách plánovaných na rok 2012. Proces čelí
ostré kritice ze strany Evropské unie a Spojených
států.

MZV Ruska označilo za hlavní cíl NATO v Libyi
"likvidaci Kaddáfího"
Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace
znovu vyzvalo k vyšetření zabití libyjského vůdce
Muammara Kaddáfího. Ve své zprávě o stavu
lidských práv ve světě uvedlo, že skutečným cílem
"konceptu kolektivní bezpečnosti" bylo od počátku
svržení a zabití plukovníka. Jako doklad je ve
zprávě připomenuta skutečnost, že likvidace plk.
Kaddáfího byla součástí příkazu uděleného
americkým, francouzským a britským jednotkám.

Kyrgyzstán: Moskva neplatí za své vojenské
objekty
Kyrgyzský prezident Almazbek Atambayev během
dnešní tiskové konference označil Rusko za
klíčového strategického partnera, zároveň však
podotkl, že Rusko již čtyři roky neplatí nájem za
své vojenské základny na území Kyrgyzstánu. V
Kyrgyzstánu jsou umístěny čtyři ruské vojenské
základny a jedna letecká základna ve městě
Kant. Prezident hovořil také o americké vojenské
základně - tranzitním centru na letišti v Manásu
poblíž kyrgyzského hlavního města Biškek, které
bylo otevřeno v roce 2001, když mezinárodní síly
pod vedením USA podnikly vojenskou intervenci v
Afghánistánu. Její přítomnost je podle slov
prezidenta pro zemi nebezpečná kvůli hrozbě
případného útoku ze strany Íránu. A. Atambayev
proto chce usilovat o zrušení základny do roku
2014.

Kolumbijská FARC propustí 6 vězňů
3 z nich, členy národní policie, tato levicová
organizace držela téměř 12 let. Nyní se čeká na
oznámení jmen dalších 3 propouštěných vězňů.
Kolumbijská vláda doufá, že organizace nakonec
propustí všechny rukojmí. Chce tak předejít
vraždám z letošního podzimu, kdy FARC zastřelila
4 držené osoby. 5. vězni se podařilo uprchout.
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Bývalý argentinský diktátor gen. Bignone
odsouzen
Rozsudek padl dnes, 29. 12. 2011. Generál
Reynaldo Bignone byl odsouzen k 15 letům vězení
za zločiny proti lidskosti a tajnou policii. Na jeho
rozkaz bylo uneseno více, jak 20 lidí. 5 z nich bylo
mučeno. Vše se odehrálo za jeho vlády ( červen
1982- prosinec 1983). Generál Bignone si už
odpykává 25 let vězení z předchozího soudu z
roku 2010. V tom byl obviněn za únos a mučení 56
lidí.

Salvadorští enviromentalisté kritizují Světový
klimatický summit
Ten se konal nedávno v jihoafrickém Durbanu.
Podle prezidenta salvadorského Centre of
appropriate technology se na tomto summitu
podepsalo málo smluv, které by omezovaly
produkci skleníkových plynů, jejichž hlavními
producenty jsou industrializované země. Změna
klimatu se týká hlavně států třetího světa.
Prezident se dále nechal slyšet, že se rozvinuté
země nesnaží postiženým státům pomáhat.
Údajně proto, aby ,,nepřišly o svůj zisk". Region
střední Ameriky na podzim postihly silné přívalové
deště.

Vietnam podporuje kubánské anti- teroristy,
držené v USA
Zároveň také vyjádřil nespokojenost s tím, že
americké embargo, uvalené na tento karibský
ostrov stále trvá. Při příležitosti 53. výročí
Kubánské revoluce prezident vietnamské Asociace
přátelství Dao van Binh poslal ostrovu své
sympatie a podporu při boji za propuštění 5
protiteroristických bojovníků, držených v
amerických věznicích. Dále řekl, že embargo Kubu
dusí a způsobuje komplikace při navazování
zahraničních styků země. Zdůraznil také, že
Vietnam a Kuba půjdou vždy ruku v ruce proti
,,nepřátelsky naladěnému obtěžování".

Jamaičané jdou k volbám
Dnes je na Jamaice konají 16. generální volby.
Strany, které soupeří o vítězství jsou Jamajská
labouristická strana (JLP), která je momentálně u
moci, a Lidová národní strana ( PNP). Premiér
země Andrew Holness se snaží zajistit další vládní
období pro svou stranu. Po dlouhodobé vládě PNP
se země ocitla v dluzích. Premiér Holness, který je
v úřadu teprve dva měsíce, poukázal na výrazné
zlepšení ekonomické situace po nástupu jeho
strany k moci.

Zeť španělského krále Juana Carlose obviněn z
korupce
Vévoda Inaki Urdangarin by měl stanout před
soudem kvůli obviněním z korupce. Manžel
princezny Kristiny byl nařčen, že zneužil veřejných

prostředků určených pro nadaci, kterou vedl. Právě
díky těmto obviněním zveřejnila královská rodina
historicky poprvé své příjmy a majetek. Částka, s
kterou měl vévoda operovat se odhaduje na 6
milionů eur. K finanční zpronevěře mělo dojít v
letech 2004-2006. I když vévoda popírá jakákoliv
provinění, lituje prý způsobené škody.

Italský premiér žádá o sjednocenou odpověď
na krizi eurozóny 
Oznámil také plány na vytažení Itálie z recese.
Řekl, že i přes dvě poslední úspěšné aukce
italských dluhopisů si nemyslí, že finanční
turbulence skončily. Ve čtvrtek se státní dluh Itálie
navýšil o 7 miliard eur. Úrokové sazby z
desetiletých  dluhopisů zůstaly na vysoké úrovni
6,98%, což je sotva udržitelná úroveň. Premiér
oznámil, že jeho kabinet pracuje na nových
projektech, jak oživit italskou ekonomiku, je však
nutná spolupráce i jiných evropských zemí. Detaily
svého plánu by měl prezentovat  představitelům
EU na summitu 23. ledna. Ačkoliv je Itálie 3.
největší ekonomikou eurozóny, investoři se obávají
spojení pomalého ekonomického růstu, vysokého
státního zadlužení a výpůjčních nákladů.

Turecko udělilo povolení k výstavbě plynovodu
South Stream 
Projekt orientován na lukrativní energetické trhy v
Evropě, jenž byl dohodnut v říjnu letošního roku,
bude dopravovat ruský plyn do Evropy pod
Černým mořem. Rusko teď tak bude moci obejít
Ukrajinu, kde se další obchod nepodařil. Gazprom
má tak 50% podíl v projektu, italská Eni 20% a
francouzský EDF a německý Wintershall oba po
15%. Výstavba plynovodu by měla být dokončená
do roku 2015. Hlavním konkurentem projektu
South Stream  je Evropskou unií podporován
plynovod Nabucco, který by měl přepravovat plyn z
kaspické oblasti do Rakouska přes jižní Evropu.

Kypr potvrdil nález zemního plynu,Turecko se
staví proti 
Průzkumné práce budou trvat více jak 70 dní.
Tento nález by mohl pomoci státní ekonomice,
která je zmítána finančními
problémy. Prezident Dimitris Christofias uvedl, že
průzkumné vrty odhalily pole s 5 až 8 biliony
kubických stop zemního plynu v oblasti
Středozemního moře. Objev učinila americká
firma, Noble energy. Turecko je přitom proti
jakémukoliv vrtání v této oblasti. Nález by totiž
mohl způsobit, že Kypr bude energeticky
soběstačný na několik desítek let. Pro zemi, která
bojuje s ekonomickou krizí a jejíž růst pro rok
2012 se odhaduje na pouhých 0,2%, je to velká
šance. Turecko však tvrdí, že Kypr nemá
právní nárok na hledání ropy a plynu. Do této
oblasti tak poslalo své průzkumné lodě.

Řecko: Pracovníci finančního úřadu vstoupili
do dvoudenní stávky
Protestují tak proti vládním úsporným opatřením.
Tato situace přichází na konci fiskálního roku, kdy
se vláda snaží dodržet plánované úsporné cíle pro
tento rok. Pracovníci protestují proti snížení platů,
zatímco vláda hodlá dodržet sliby dané
mezinárodním věřitelům. Finanční úřady tak
zůstanou zavřené poslední dva pracovní dny v
tomto roce. Ve středu spěchaly stovky Řeků
na poslední chvíli urovnat své problémy právě
na finančních úřadech. Mnozí se vzdali své SPZ a
raději odstaví svá vozidla, než aby zaplatili
zvýšenou silniční daň.

Palestinské Centrum pro lidská práva
upozorňuje na podezřelou činnost hnutí Hamas
Palestinské skupiny pro lidská práva tvrdí, že hnutí
Hamas v Gaze se zaměřuje na členy organizace
Fatah. Podle prohlášení palestinských aktivistů
hnutí Hamas podezřele shromažďuje informace o
domovech důstojníků palestinských
bezpečnostních sil, kteří jsou členy Fatahu, a
sledují je. Palestinské Centrum pro lidská práva ve
své zprávě také uvedlo, že Hamas uvěznil v tomto
týdnu celkem 50 bývalých členů bezpečnostních
sil, kteří jsou napojeni na Fatah, a podrobil je
tvrdému výslechu včetně mučení hlasitou hudbou
či plastovými sáčky na hlavě. Organizace Hamas
všechny obvinění rezolutně odmítá s tím, že jde
pouze o pokus narušit usmíření Fatahu s
Hamasem. Hamas dále uvedl, že na Západním
břehu, který Fatah ovládaá, jsou stále uvězněni
aktivisté Hamasu.

Dcera Muammara Kaddafi se údajně chystá
zažádat o azyl v Izraeli
Izraelská média spekulují o tom, že by dcera
mrtvého libyjského vůdce Muammara Kaddafi
chystala žádost o azyl v Izraeli. Aisha Kaddafi si
údajně již najala i svého právního zástupce v
Izraeli,  Nicka Kaufmana. Nyní se nachází v
Alžírsku, odkud se snaží prosadit soudní proces u
Mezinárodního trestního tribunálu (ICC) s vrahy
svého otce.

Venezuelský prezident obvinil USA ze snahy
destabilizovat Rusko a varoval před štvavou
kampaní na ruského premiéra
Venezuelský prezident Hugo Chávez řekl, že USA
se snaží destabilizovat Rusko a opakovat scénář, k
jakému došlo v Egyptě,Libyi a Sýrii. Venezuelský
prezident dále poukázal na "mezinárodní
mediální kampaň" proti ruskému premiérovi
Vladimiru Putinovi, v níž se podle slov prezidenta
Venezuely Washington snaží "podkopat jeho
vedení, rozdělit Rusko a destabilizovat vládu."

Pro osobní potřebu a pro účely propagace novin PressEXPRESS na trhu je možné tiskovinu stahovat , tisknout a distribuovat zdarma. Tato tiskovina může být  tištěna a prodávána za cenu uvedenou záhlaví. Prodejce je povinen tržbu za tuto tiskovinu
řádně zdanit. Cena je chápána jako konečná vč. DPH. Při  prodeji v zahraničí je prodejce povinen stanovit prodejní cenu v místní měně přiměřenou kursu a prodejní ceně v CZK. Za prodej této tiskoviny vydavatel doporučuje – nevyžaduje – odvádět 10% vč.
DPH z celkové měsíční tržby za tuto tiskovinu na účet vydavatele  vedený u Raiffeisen Bank. IBAN:CZ8055000000000307321060. Variabilní symbol 333. V případě, že požadujete vystavení daňového dokladu uveďte jako variabilní symbol (VS) Vaše
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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