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Propad hodnoty mexického pesa
Od konce loňského roku se hodnota mexického
pesa propadla o více, jak 13%. Jedná se o největší
ztrátu hodnoty ze všech latinskoamerických měn.
Ihned za mexickou měnou se ocitl brazilský real.
Nejnižší kurz měla měna v listopadu letošního
roku. 1 americký dolar stál v 14,47 pesos. Na
mexické peso dopadla evropská krize i nízký
nárůst HDP za rok 2011.

Ekonomika Venezuely za rok 2011
Ekonomika Venezuely zaznamenala 4% nárůst
HDP. 4% nárůst je dvojnásobek toho, co
ekonomové předpokládali. Země se tak dostává z
cyklu recese, ve kterém se pohybovala od roku
2010. Mezi sektory, které se nejvíce rozrostly, patří
hlavně finančnictví a mezinárodní obchod.
Venezuela se také vymanila z krize, která měla
dopad na dostatek elektřiny a vody. Vláda by
chtěla, aby HDP země bylo příští rok o 5% vyšší,
jak letos. Momentálním problémem venezuelské
ekonomiky je inflace. Ta se momentálně pohybuje
na 27,6%. Původní odhady ale hovořily o
maximálních 25%.

PF 2012 PressEXPRESS
Vážení čtenáři, 
děkuji Vám jménem celé redakce i všech našich
spolupracovníků za přízeň, kterou jste našemu
listu věnovali. Věřím, že pro Vás bude i nadále
četba PressEXPRESS přínosná a zajímavá. Přeji
si, aby si naše zpravodajství udrželo co nejširší
záběr, nestrannost, stručnost a výstižnost. Také si
přeji co nejméně zpráv o bídě a utrpení. Přeji Vám
vše dobré v nadcházejícím roce 2O12. 
Za PressEXPRESS Pavel Duchek

Úspěch venezuelských sociálních programů
Během tohoto roku stihla země pod vedením
prezidenta Hugo Cháveze začít mnoho programů
pro podporu obyvatelstva. Jedním z nich je ,, Velká
mise pro bydlení". Díky ní bylo postaveno více, jak
 10 000 domů. Více jak 8000 z nich je určeno těm,
kteří přišli o střechu nad hlavou během silných
dešťů roku 2010. Program ,, S láskou" , který se
specializuje na podporu starých a chudých, pomohl
téměř 80 000 obyvatel. Akce s názvem ,, Děti
Venezuely" zase pomohla více, jak 230 000 rodin,
které se ocitly na hranici chudoby. Posledním
úspěchem je boj proti narkoprůmyslu. Za rok 2011
policie zabavila více, jak 42 tun drog.

Guatelamala v Radě bezpečnosti OSN
Od 1. 1. 2012 doplní 5 stálých členů Rady
bezpečnosti dalších 5 států, které jsou voleny na
dvouleté období. Mezi těmi, kteří se od 1.1. 2012
stanou členy, se objevila i Guatemala. Spolu s ní
Radu bezpečnosti posílí Pakistán, Togo,
Azerbajdžán a Maroko. Od minulého roku má
Latinská Amerika ještě jednoho zástupce-
Kolumbii. Té mandát vyprší příští rok. Novým
členským států končí mandát až 31.12.2013.

Ostrovní stát Samoa změnil časové pásmo
Ze čtvrtka 29. 12. se tak jeho obyvatelé probudili
do soboty 31.12., když se stát, který leží na hranici
časového pásma posunul z východního pásma do
západního. Pro ostrovany je to spíš návrat zpět.
Před 119 lety ostrov změnil pásmo na východní,
aby mohl lépe obchodovat s USA a Evropou. Dnes
jsou však hlavními obchodními partnery Austrálie a
Nový Zéland. Ostrov doposud znám jako místo
posledního západu slunce, se od dneška stává
propagátorem prvního slunečního východu. Stejně
se zachoval i stát Tokelau.

Hlavní japonský index Nikkei zakončil tento rok
nejníže od roku 1982
Příčinou jsou především problémy spojené se
současnou ekonomickou situací v EU a USA,
březnové zemětřesení s následnou vlnou tsunami
a také povodně v Thajsku, které vyřadily mnohé
subdodavatele významných japonských firem.
Potíže v roce 2011 zaznamenali i výrobní giganti
jako Toyota a Sony, kteří přišli o nemalou část
zisků a byli tak dotlačeni i ke změnám firemní
strategie. Index Nikkei, který zahrnuje 225
největších a nejvýznamnějších společností v
Japonsku, letošní rok uzavíral na 8 455.35 bodech.

V Číně byl zaznamenán smrtelný případ ptačí
chřipky
Na tuto nebezpečnou nemoc zemřel podle úřadů
devětatřicetiletý muž v jihočínském
měste Shenzhen. Virus H5N1, který podle statistik
zabíjí 60% lidí, kteří se jím nakazí, byl již dříve
zaznamenán i v Hong Kongu, kde bylo kvůli jeho
výskytu utraceno několik tisíc kusů drůbeže a
omezen její prodej. Jedná se o první případ úmrtí
na ptačí chřipku v Číně za poslední rok.

Írán odmítá, že by testoval nové rakety
dlouhého doletu
Tato zpráva byla před pár dny zveřejněna
íránskými státními médii, avšak nyní ji nejvyšší
velení íránského námořnictva popírá. Rakety
dlouhého doletu měly údajně být cvičně odpáleny
při právě probíhajícím námořním cvičení. Íránské
velení však nevyvrací, že by k testu raket
země-moře nemohlo dojít v nadcházejících dnech.
Rakety dlouhého doletu v íránských rukou jsou
podle mínění západních demokracií znepokojující,
vzhledem ke snahám Íránu o vývoj jaderné nálože,
kterou by tyto rakety v budoucnu mohly nést.

V Jemenu vyšli do ulic příznivci odstupujícího
prezidenta
V hlavním městě Jemenu, Sanaa, vyšli do ulic
příznivci po 33 letech odstupujícího prezidenta Ali
Abdullah Saleha, který minulý měsíc podepsal
mírový plán na ukončení politické krize v zemi. Na
několika místech na jihu země následně vypukly
boje mezi separatistickými ozbrojenci,
islamistickými milicemi a armádou.

Nigerijská vláda naváže kontakt s islámskými
povstalci na severu 
Po mimořádném zasedání hlav bezpečnostních
složek s nigerijským prezidentem Goodluckem
Jonathanem bylo rozhodnuto o navázání kontaktu
s islámskou sektou Boko Haram, která vede na
severu Nigérie povstání. Řekl to prezidentský
poradce pro národní bezpečnost generál Andrew
Owoye Azazi agentuře Reuters. Dále podle
generála Azazi bude třeba zahájit řešení problému
komplexně - zlepšit špatnou ekonomickou situaci
na severu či prohloubit spolupráci s muslimy.

Polsko předává štafetu předsednictví Evropské
unii Dánsku
Polsko končí svoje půlroční předsednictví v
Evropské unii. Od ledna přejme tuto funkci
Dánsko. Oba tyto státy bojovaly a budou bojovat
především s pokračující krizí eurozóny, ačkoliv ani
jeden stát do tohoto seskupení nepatří. Kodaň jako
svůj hlavní cíl pro nadcházející půlrok stanovila
hospodářskou zodpovědnost EU. Zároveň by se v
této době však mělo začít vyjednávat o rozpočtu
EU na roky 2014-2020 a prohlubovat evropskou
dopravní a energetickou infrastrukturu.

Jihoafrická společnost investuje historicky
největší částku do cestovního ruchu na Srí
Lance
Sun City resort, společnost vlastněná Sun
International group provozující hotely a kasina,
investuje 800 milionů dolarů na Srí Lance. Jedná
se o výstavbu hotelového rezortu v pobřežním
městě Katana, které leží 15 km severně od
hlavního města Colombo. Jedná se o historicky
největší investici do cestovního ruchu na Srí Lance
od konce 25 let trvající občanské války mezi
vládou a Tamilskými tygry.

Zambie bude napravovat své vztahy s Malawi
Zambijský prezident Michael Sata při setkání s
prezidentem Malawi Bakilim Muluzi prohlásil, že se
chystá zlepšit vzájemné vztahy obou zemí, které
se výrazně zhoršily po zvolení Saty za prezidenta
Zambie. Důvodem byl incident z roku 2006, kdy
mu bylo tehdy ještě jako opozičnímu politikovi
zakázáno vstoupit do Malawi a byl deportován zpět
do Zambie. Kvůli tomuto se poté zambijský
prezident odmítl těsně po svém zvolení
zúčastnit summitu regionálního ekonomického
bloku COMESA.

Kim Jong-un byl jmenován vrchním velitelem
ozbrojených sil KLDR
Kim Jong-un byl jmenován vrchním velitelem
armády KLDR, oficiálně to dnes oznámila státní
tisková agentura KCNA. Kim jong-un byl doposud
čtyřhvězdičkovým generálem a vice-předsedou
armádní komise Komunistické strany Severní
Korei. Severokorejská armáda je jednou z
nejpočetnějších armád na světě, vydržuje 1,2
milionu mužů ve zbrani. 

USA odmítly obvinění venezuelského
prezidenta ze způsobování zdravotních potíží
jihoamerickým vůdcům
USA odmítly spekulace venezuelského prezidenta
Huga Chavez z možné odpovědnosti za rozšíření
rakovinových nádorů mezi latinskoamerickými
státníky. Tisková mluvčí americké vlády
komentovala toto nařčení jako "hrozné a
trestuhodné" a odmítla se k situaci více vyjádřit.

Chilský prezident ztrácí podporu obyvatel
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
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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.
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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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