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Uruguay: efektivnější využití vody v roce 2012
Vzhledem k tomu, že 95% srážek spadne do
oceánu a pouze 5% vody je využito k zemědělství,
rozhodl se uruguayský ministr zemědělství Tabaré
Aguerre zanalyzovat technické podmínky pro to,
aby bylo co nejvíce vody využito v primárním
sektoru. Podle svých slov nechce, aby byla
Uruguay zemí, která je závislá na srážkách. Tak
tomu bylo dosud. Každoroční sucha totiž
ohrožovaly úrody. Ministr Aguerre chce, aby země
dokázala s dešťovou vodou manipulovat podle
svých potřeb tak, jako to dělají vyspělé státy.

Nárůst HDP Bolívie 
Za 6 let se HDP Bolívie zvýšilo o dvojnásobek. Na
začátku prezidentského období prezidenta Eva
Morálese ( 2005) byl HDP 1000 dolarů. Na konci
roku 2011 se HDP vyšplhalo až na 2000 dolarů.
Prezident Centrální bolivijské banky hovoří o
zvýšené poptávce po spotřebním zboží, jídlu a
službách. Upozornil také na větší efektivitu
zemědělství a průmyslu.

Odstranění chudoby a nezaměstnanosti: cíle
Hondurasu pro rok 2012
Po ekonomické krizi, kterou si země prošla, se
ocitlo téměř 67% obyvatel země na hranici
chudoby. Ředitel honduraského Hlavního
statistického úřadu poukázal i na růst populace v
Hondurasu. To ale podle něj není důvod, proč se
tolik lidí nachází na hranic chudoby. Zemi totiž
chybí pracovní místa. V soukromém sektoru bylo
vytvořeno pouze 60 000 míst, což je pro zemi s 8
miliony obyvatel nedostačující. Situaci komplikuje i
vysoká kriminalita. Honduras se dlouhodobě
umisťuje mezi zeměmi, které mají nejvyšší podíl
vražd na 100 000 obyvatel.

Euro je poblíž svého historického minima vůči 
americkému dolaru a japonskému jenu
Společná měna sedmnácti zemí eurozóny se
propadla pod hranici 100 jenů za euro, přesněji na
99,62 jenu za jedno euro, což je více než
desetileté minimum. Vůči dolaru se euro propadlo
na 1.2858 dolaru za jedno euro. Evropskou měnu
táhnou dolů především rozpočtové problémy jejích
ekonomik, mezi nimiž jsou nejzávažnější dluhy
Itálie, Řecka a Španělska. Euro se za rok 2011
propadlo vůči dolaru o 3,4% a vůči britské libře o
2,2%.

Indie a Pákistán si vyměnily seznamy s
pozicemi jaderných zařízení na svém území
Podle dohody z roku 1988 obě země pravidelně
sdílejí informace o lokaci svých jaderných zařízení,
aby se v případě dalšího ozbrojeného konfliktu
vyhnuly jejich poničení. Výše zmíněná dohoda
zároveň zakazuje oběma zemím aby útočily na
tato místa. Pákistán a Indie minulý týden znovu
iniciovaly rozhovory na téma konvenčních a
jaderných zbraní, které by podle mluvčích obou
vlád měly posílit vzájemnou důvěru a umožnit
jedné jaderné velmoci pochopit doktrínu o
jaderných zbraních té druhé. Jednání byla
přerušena v roce 2008 po teroristických útocích
Bombaji.

Tokyo zasáhlo zemětřesení o síle 6,8 stupně
magnitudy
Centrum pro varování před vlnami tsunami však
žádná varování nevydalo. Zemětřesení s
epicentrem v hloubce 348 kilometrů zasáhlo
nejsilněji jihozápadní část Tokya, kde ovšem
nebyla hlášená žádná závažná zranění či větší
škody. V posledních měsících zaznamenala oblast
tzv. ohnivého kruhu v poměru s předchozími lety
častější a silnější otřesy.

Řecký šéf centrální banky varuje před
opuštěním eura
Šéf řecké centrální banky George Provopoulos,
řekl, že pro Řecko by bylo "noční můrou", kdyby se
vzdalo eura a znovu zavedlo původní měnu,
drachmu. Vyvrátil spekulace ohledně možnosti
takovéto akce a podotkl, že přípravy by trvaly řadu
let. "Pokud by k takovéto změně přece jen došlo,
pokrok, jenž Řecko v deseti letech užívání eura
zaznamenalo, by byl ztracen." Stabilizace
staro-nové měny by dle ekonoma trvala několik let.

Srbské parlamentní a prezidentské volby
budou v roce 2012
Oznámil to srbský prezident Boris Tadić. "Dle
srbské ústavy je prý nemožné pořádat
prezidentské volby v roce 2013, proto se odehrají
na konci tohoto roku," řekl prezident na konferenci.
Státník byl do funkce zvolen 3. února 2008
na pětileté funkční období.

Evropské trhy se připravují na nadcházející
zmatek v eurozóně
Evropské akcie a euro budou
pravděpodobně čelit dalším zmatkům v roce
2012, po roce, ve kterém akciové trhy a jednotné
měny klesly důsledkem obav z dluhové krize
eurozóny a světové ekonomiky. V Evropě
hlavní akciové trhy v roce 2011 skočily v rozmezí
 5,5 a 25% v průběhu roku 2011, poté co
obchodníci změnili původně pozitivní ekonomické
údaje a firemní výsledky, zatímco euro kleslo o 3,0
% oproti dolaru v nestabilním
obchodování. Výnosy státních dluhopisů eurozóny
naopak vrostly na konci roku, důsledkem
požadavků investorů o co nejvyšší výnosy za
peněžní půjčky nejzadluženějším státům bloku,
jakými jsou např. Řecko a Itálie. "Šoky cen
ropy, zemětřesení a tsunami v Japonsku a v
poslední době dluhová krize eurozóny, to všechno
hráli svou roli při přerušení obnovy světové
ekonomiky, jenž se tento rok
předpokládalo." uvedl hlavní ekonom Schroders
Keith Wade.

Chorvatsko stáhne své obvinění z genocidy
proti Srbsku
Chorvatský ministr zahraničí Vesna Pusić oznámil,
že Chorvatsko stáhne své obvinění z
genocidy proti Srbsku. Chorvatský ministr řekl pro
Jutarnji List: "... jsou dvě možnosti. Jednou z nich
je řešit problémy, jako jsou pohřešované osoby,
odcizení majetku a souzení válečných zločinů,
druhou možností je udržovat konflikt nízké
intenzity mezi námi a Srbskem.., což je
nezodpovědné a nemorální." Nová chorvatská
vláda, složená z vítězů prosincových voleb tak
zcela a překvapivě otáčí dosavadní postoj
Chorvatska. Srbsko, které Chorvatsko žaluje ze
stejného důvodu, se ke stažení chorvatského
obvinění zatím nevyjádřilo.

Francouzský prezident Sarkozy zahájil volební
rok upozorněním na budoucnost země
Tváří v tvář tvrdému volební boji za čtyři
měsíce, francouzský prezident Nicolas Sarkozy
zahájil nový rok varováním, že budoucnost Francie
v roce 2012 bude nejistá. Průzkumy veřejného
mínění prozatím ukazují, že Sarkozyho hlavní
soupeř, kandidát Socialistické strany Francois
Hollande, je favoritem na prezidentský úřad.
Prezident ve svém prohlášení řekl, že Francii v
roce 2012 čeká vypořádání se s krizí, zavedení
nového modelu ekonomického růstu a "zrození
nové Evropy".

Velké Británii se nepodaří docílit tíženého
snížení migrace

Britský premiér David Cameron bude postrádat
snížení roční čisté migrace na "desítky tisíc" do
roku 2015. Institut pro výzkum veřejné politiky
předpokládá, že čistá míra migrace Velké Británie
pro rok 2012- tedy rozdíl mezi počtem osob
vstupujících do země a počtem zemi opouštějících
- bude 180.000 v následujícím roce. Rekordním se
přitom stal počet 252.000 migrantů v roce
2010. Institut prohlásil, že jedinou možností, jak
zmírnit migraci je, aby se Británie stala
méně atraktivní pro migranty a odsunula ty občany
ze zemí Evropské unie, kteří již v zemi jsou.

Evropští vůdci předvídají obtížný rok 2012
Hlavní představitelé států Evropské unie tak
potvrzují to, co již oznámili ekonomové, tudíž
možný návrat recese. Německá
kancléřka Angela Merkelová řekla, že
Evropa zažívá "nejtěžší zkoušku za celá
desetiletí", ale že důsledkem dluhové krize se
zároveň integrace prohlubuje. Francouzský
prezident Sarkozy řekl, že krize ještě
neskončila, zatímco italský prezident
Napolitano vyzval k větší oběti evropských států.
Růst evropských ekonomik se zastavil a vlády byly
důsledkem krize donuceny snížit své výdaje.

Nový zákon o obraně USA podepsal prezident -
vojenský rozpočet pro rok 2012 je 662 miliard
dolarů
Prezident USA Barack Obama podepsal nový
zákon o národní obraně, který se zabývá i
vojenským rozpočtem pro rok 2012 - americký
armáda dostane 662 miliard dolarů. Návrh
zákona reguluje zadržení, vyšetřování a stíhání
osob podezřelých z terorismu. Podpisem
prezidenta tak skončil měsíc tahanic o to, jak
vyřešit jednání s osobami spojenými s terorismem,
aniž by docházelo k porušování ústavy USA. Bílí
dům dále prohlásil, že zákon bude vetovat, pokud
by v něm měly být provedeny jakékoliv změny.

Maďarské daně z přidané hodnoty jsou
nejvyšší v Evropě
Maďarsko v neděli zvýšilo hlavní daň z přidané
hodnoty na až 27% z 25%, což je nejvyšší míra
v Evropské unii. Vláda se tak snaží zaplnit díru v
rozpočtu, tvrdí agentura AFP. Zvýšení, které bylo
schváleno v Bruselu, se týká pouze nejvyšší sazby
DPH, snížená sazba pro
základní potraviny zůstává na 18%, pro knihy a
noviny na 5%. Zvýšení úrokových sazeb, spolu s
několika dalšími návrhy změn daní představených
v roce 2011 ovlivní značný nárůst inflace, který
centrální banka odhaduje na 5% v roce
2012. Zvýšení daní je součástí
řady úsporných opatření, která vláda zavedla, aby
tento rok zůstal rozpočtový deficit země na 2,5 %.

Turecký premiér se setkal s premiérem Gazy a
představitelem Hamasu 
Turecký premiér Recep Tayyip Erdogan se v
Istanbulu setkal s premiérem Gazy Ismailem
Haniya, který jednal i jako představitel hnutí
Hamas. Turecko vyjádřilo svou podporu
Palestincům a vzájemnému usmiřování. Premiér
Ismail Haniya je v Istanbulu na své první oficiální
návštěvě a zahájil tak svou regionální cestu po
případných palestinských spojencích. Turecko se
pak dlouhodobě snaží usmířit a sladit hnutí Fatah
a Hamas.
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Světová banka poskytne 24,3 milionu eur pro
Kosovo
Světová banka tak poskytne přímou pomoc
rozpočtu Kosova pro rok 2012. Podpora je
výsledkem pozitivního hodnocení
makro-finanční situace v Kosovu, v úzké
spolupráci s Mezinárodním měnovým fondem a
úspěšném splnění kritérií stanovených jeho
programem.

Situace v Bahrajnu je od března 2011
konstantní - nepokoje mezi šííty pokračují
Při pohřbu mladého chlapce, který podle opozice
zahynul při jednom z protestů po zásahu
bezpečnostních složek, nasadila policie slzný plyn
a zvukové granáty, aby jej rozehnala. Zásah policie
vyvolal reakci v podobě okamžité demonstrace
proti vládě a sunnitské královské rodině. Od
března 2011, kdy byly nepokoje v Bahrajnu
potlačeny zahraniční intervencí a bezpečnostními
složkami, je situace mezi šííty a sunnity napjatá a
často dochází k drobným nepokojů, které téměř
pravidelně potlačují bezpečnostní složky.

Srbsko nehodlá uznat Kosovo, o vstup do EU
však stojí
Prezidentka srbského parlamentu Slavica Đukić
Dejanović ve svém prohlášení uvedla, že ačkoliv
Srbsko nehodlá uznat jednostranné vyhlášení
nezávislosti Kosova, jak si přejí představitelé EU,
srbská cesta ke vstupu do Evropské unie je
nesporná. Politička dále uvedla, že EU se v
posledních letech nezabývala Srbskem tak, jak by
si jeho občané přáli, přesto je jejich snaha o vstup
do bloku zřejmá. Hlavními cíli Srbska pro nový rok
tak zůstává dialog s Kosovem a další jednání s
EU.

Recese se vrátí do Evropy, tvrdí ekonomové
25 z 27 předních ekonomů oslovených
BBC předpokládá tento rok návrat
recese evropských ekonomik. Každý pátý
dotazovaný předvídá, že eurozóna nezachová
aktuální počet 17 států a většina odhaduje
možnost rozpadu tohoto bloku na
30-40%.  Průzkum také zjistil, že ekonomové
předvídají, že úroková sazba Velké Británie
zůstane na 0,5%.

Po více než roce začne Izrael vyjednávat s
Palestinci
V Jordánsku se 3. 1. sejdou izraelský
vyslanec Jicchak Molcho a vyslanec Organizace
pro osvobození Palestiny (OOP) Saeb Erekat, aby
po více než roce navázali diplomatický kontakt.
Izrael odmítá, že by se jednalo o obnovení
palestinsko-izraelského jednání. Cílem je údajně
pouze vzájemné seznámení se s vyjednávacími
pozicemi a projednání názorů na otázku

bezpečnosti a společných hranic. Setkání se
zúčastní i tzv. blízkovýchodní mírový kvartet -
zástupci USA, Ruska, EU a OSN.

Liga arabských států zvažuje stažení svých
pozorovatelů ze Sýrie
Poradní orgány Ligy arabských států vyzvaly k
okamžitému stažení pozorovatelské mise ze Sýrie,
která podle nich pouze pomáhá syrské vládě
zakrýt násilí. Pozorovatelská mise Arabské ligy
vzbuzuje zatím po celém světě kontroverzi, neboť
příjezd pozorovatelů prozatím nevedl k žádné
zásadní změně. Skupiny na ochranu lidských práv
totiž nadále hlásí srážky demonstrantů a povstalců
s armádou a desetitisícové protesty.

Írán úspěšně otestoval své nové rakety
středního doletu
Írán zkušebně odpálil novou raketu středního
doletu, která disponuje antiradarovou technologií,
oznámila to agentura IRNA s odvoláním na
zástupce velitele námořnictva Mahmouda Mousavi,
který dále informoval o otestování nových
íránských raket dlouhého doletu v nejbližší době v
rámci posledních dnů svého 10-denního
vojenského cvičení.

V Demokratické republice Kongo se rozdávají
odměny za podporu současného prezidenta
OSN ve své zprávě o povolební situaci v
Demokratické republice Kongo informuje o
povyšování bývalých povstalců na vysoké posty v
armádě, což má údajně být odměna za podporu
prezidenta Josepha Kabily při posledních volbách.
Podle OSN by to ale mohlo prohloubit rozdíly v
rámci již tak rozdělené armády, která je po konci
občanské války složena z různých bývalých
povstaleckých skupin, a zároveň přidat na
pochybnostech kolem voleb z 29. listopadu, ve
kterých byl podle úřadů, Nejvyššího soudu i OSN
zvolen prezidentem Joseph Kabila, ačkoliv opozice
to odmítá a podporuje protikandidáta Etienne
Tshisekediho.

Guinea redukuje početní stavy armády, která je
"příliš silná a vlivná"
Prezident Guiney Alpha Condé, první demokraticky
zvolená hlava země v roce 2011, zahájil
plánovanou vojenskou reformu, která ve své první
fázi povede k propuštění 4600 mužů v rámci úsilí
"zkrotit příliš velkou a především nepoddajnou
armádu." příliš velký a nepoddajné armády.
Guinea je největším světovým producentem
bauxitu a analytici nyní varují před nespokojeností
armády, která od roku 1984 již dvakrát provedla
státní převrat. Odcházející vojáci mají dostat
3-měsíční plat s pomocí OSN, které bude
financovat 2/3 nákladů.

Roste napětí mezi Libyí a Egyptem kvůli
televizní stanici podporující padlou libyjskou
vládu
V Libyi se objevila nový televizní kanál Al
Jamahiriya, který je do Libye vysílán skrze
egyptský satelit Nilesat. Kanála Al Jamahiriya
(vycházející ze jména státního zřízení Kaddafiho
Libye) vysílá staré projevy Muammara Kaddafiho a
záběry z doby jeho vlády. Jedna z nejvlivnějších
vojenských hlav Libye, vůdce milice a velitel
revoluční rady v Tripolisu, Abdullah Naker kvůli
tomu nyní varoval Egypt před použitím síly k
uzavření egyptského velvyslanectví, všech
egyptských konzulátů a před uzavřením
libyjsko-egyptských hranic, pokud nezabrání
vysílání kanálu Al Jamahiriya, která je podle
 Abdullaha Nakera financována obchodníky
loajálními libyjskému vůdci Muammaru Kaddafi.

V Nigérii byl kvůli povstání na severu vyhlášen
stav nouze a byly uzavřeny hranice
Nigerijský prezident Goodluck Jonathan vyhlásil
stav nouze v oblastech, kde probíhá islamistické
povstání sekty Boko Haram. Dále prezident nařídil
uzavřít hranice s Kamerunem, Čadem a Nigerem.
Ve zvláštním vysílání pak prezident oznámil i plán
na zřízení speciálních protiteroristických sil.
Rozhodnutí přichází po krizovém jednání vlády a
po týdnu nepokojů na severu Nigérie, které mají
pravděpodobně souvislost s bombami v
křesťanských kostelech na jihu na Štědrý večer a
bombami v arabských školách. Existují i obavy z
rozpoutání náboženské občanské války po celé
zemi.

Etiopská armáda otevřela další válečnou frontu
v Somálsku
Pozemní jednotky etiopské armády vstoupily měst
na západě Somálska a rozšířily tak svou účast v
nové válce v Somálsku s Keňou. Stovky
etiopských vojáků tak otevřeli třetí frontu proti
rebelující islamistické skupině al-Shabaab.
Somálsko čelí již třetí velké zahraniční intervenci
od vypuknutí občanské války. Po neúspěšné akci
USA v 90. letech a angažmá Etiopie do země
vstoupila v polovině října armáda Keni, ke které se
Etiopie přidala. Dále v Somálsku operují i jednotky
Africké unie z Ugandy, Burundi a nejnověji i z
Džibuti. Africká unie jednotky z Ugandy,
Burundi a nejnověji z Džibuti.

Chilský prezident ztrácí podporu obyvatel
Prezidenta Pi
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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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