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Společnost Chevron má zaplatit další pokutu za
ekologické znečišťování, tentokrát
Amazonského pralesa
Ekvádorský odvolací soud potvrdil své rozhodnutí,
že americký Chevron má zaplatit pokutu ve výši
18,2 miliard USD za znečištění Amazonského
pralesa v Ekvádoru. V roce 2001 se Chevron spojil
s firmou Texaco, která byla obviněna za znečištění
Amazonu toxickými látkami. Původní pokuta měla
výši 8,6 miliard USD, ale částka byla více než
zdvojnásobena poté, co se firma odmítla veřejně
omluvit za vzniklé škody.

Jihokorejský prezident na návštěvě Číny
Prezident Lee Myung-bak se na návštěvě Pekingu
setká se svým čínským protějškem, aby spolu
prodiskutovali otázky vývoje situace na Korejském
poloostrově a vzájemného strategického
partnerství obou zemí. Jedná se o první setkání
jihokorejského a čínského prezidenta od smrti
severokorejského vůdce Kim Jong-ila.

Novým ředitelem Yahoo bude dosavadní
prezident společnosti Paypal
Nový ředitel společnosti Yahoo Scott Thompson
má za úkol především vymazat ztrátu, kterou tato
firma nabrala na internetový gigant Google. Scott
Thompson vedl Paypal, divizi společnosti eBay, od
roku 2008 a za doby jeho fungování v jejím čele se
uživatelská základna Paypalu více než
zdvojnásobila. Společnost Yahoo čeká v dohledné
době výrazná změna firemní strategie, aby byla
schopna i nadále konkurovat na poli internetových
komunikačních služeb.

Zemřel první makedonský prezident
První prezident samostatného státu
Makedonie, Kiro Gligorov, zemřel 2. 1. 2012 ve
svých 94 letech. Kiro Gligorov měl ve své politické
kariéře celkem dva prezidentské mandáty. Ten
první mu byl nabídnut makedonským parlamentem
v roce 1991 a druhý mu byl udělen v
prezidentských volbách v roce 1994. Během jeho
vlády, vstoupila Makedonie do OSN, což je
považováno za jeden z nejdůležitějších momentů v
novodobé historii státu.

Pracovní trhy některých členských států EU
zůstanou pro Bulhary a Rumuny uzavřené i
nadále
Evropská komise do pátku oznámí, které členské
státy EU budou chtít zachovat omezení pracovního
trhu pro bulharské a rumunské dělníky, jak
informovala bulharská agentura Bulgarian
Telegraph. Velká Británie,
Irsko, Francie, Malta, Nizozemsko, Lucembursko a
Belgie již potvrdily, že budou mít své pracovní
trhy zavřené pro Bulhary a Rumuny do 1.
ledna 2014. Německo své restrikce částečně
uvolnilo, zatímco Itálie se stala první zemí,
která zrušila omezení na konci roku
2011. Neznámý prozatím zůstává postoj rakouské
vlády.

Haiti přemýšlí o znovuzavedení armády
Debaty se účastní jak politické kruhy, tak i
veřejnost. Stalo se tak po té, co s tímto nápadem
přišel prezident Michel Martelly. Ten také prohlásil,
že by se armáda nezabývala jen obranou státu.
Další náplní její práce by byla pomoc při přírodních
katastrofách. Navíc by mohla urychlit rozvoj státu.
Momentálně všechny povinnosti armády zastoupila
mise OSN pro stabilizaci Haiti. Její vojáci ale byli
obviněni ze znásilňování a roznášení cholery. Tou
se v loňském roce údajně infikovalo až půl milionu
lidí.

Kuba a KLDR si vyjádřily podporu
Stalo se tak v kubánské Havaně. Severokorejský
ambasador Kwon Sung Chol a kubánský ministr
zahraničí Marcos Rodriguez se shodli na tom, že
obě země mají velice podobnou zahraniční politiku,
ve které si vyjádřili podporu. Severokorejský
ambasador navíc odsoudil americké embargo.
Ministr Rodriguez zase vyjádřil podporu myšlence
sjednocení Koreí, která by vedla k většímu blahu
lidí a spokojenějšímu životu. Nezapomněl
kondolovat k úmrtí vůdce Kim Jong- Ila. V rámci
shledání byla ambasadoru Sung Cholovi udělena
Medaile přátelství.

Brazílie bojuje proti novodobému otroctví
V loňském roce bylo zaznamenáno až 2 270
pracujících, jejichž pracovní podmínky hraničily s
otroctvím. Na černé listině "otrokářů" stojí až 290
jmen společností i soukromých osob. To je
nejvyšší počet od roku 2004, kdy se tato listina
začala psát. Ti, kteří jsou na listině zapsáni nemají
nárok na půjčky od banky a prodej jejich výrobků je
omezen. Nejvíce pracovních otroků bylo
zaregistrováno na venkově. Rozmáhá se ale
otroctví i v průmyslových oblastech.

Francie a Německo očekávají brzký konec
nejvyššího ratingového hodnocení
Vlády Francie a Německa se dle agentury Reuters
vypořádaly s faktem, že v brzké době
pravděpodobně ztratí nejvyšší možné ratingové
hodnocení AAA. Dle analytiků agentury by ztráta
top hodnocení Francie mohla mít negativní dopad
na vnitřní německou politiku. Němci by tak mohli
začít vnímat sebe sama jako jedinou zemi, která
vede eurozónu z krize. Ratingová agentura Fitch v
prosinci oznámila, že Francie by mohla přijít o více
jak jeden stupeň.  Změna hodnocení může
negativně ovlivnit pozici dosavadního
francouzského prezidenta Sarkozy v
nadcházejících prezidentských volbách.

Italská banka Unicredit prudce klesla na
milánské burze
Stalo se tak poté, co banka oznámila detaily
prodeje nových akcií v hodnotě 7,5 miliard eur.
Obchodování bylo zastaveno poté, co se pouze
24% akcionářů začalo zajímat o nabídku, která
byla o 69% nižší než uzavírací cena v úterý.
Během odpoledne tak akcie banky klesly o 11,5%.
Banka chce ztrojnásobit počet svých akcií, aby tak
splnila evropské požadavky pro posílení své
finanční odolnosti.

Španělsko přijalo nový zákon proti
internetovému pirátství
Stránky, které budou obchodovat s pirátským
materiálem tak budou staženy v průběhu několika
dnů. Zákon ustavuje novou vládní komisi, která
bude zmocněná přinutit správce dotyčných
webových stránek k jejich blokování. Celá operace
od nahlášení stránky do její blokace by měla trvat
do deseti dnů. Stejná opatření
hodlají přijmout USA. Cílem zákona je ochrana
duševního vlastnictví, posílení španělského
kulturního průmyslu a ochrana práv vlastníků a
tvůrců proti stránkám umožňujícím nelegální
stahování dat.

Francouzský senát rozhodne o návrhu zákona
o genocidě 
Minulý měsíc prošel Národním shromážděním
(dolní komorou francouzského parlamentu) návrh
zákona, který zakazuje popírání arménské
genocidy. Tento měsíc by měl francouzský Senát
rozhodnout, vstoupí-li návrh zákona v platnost.
Přes velké protesty Turecka, vládní představitelé

předpokládají, že návrh projde. Francie je jednou z
více jak 20 zemí, které uznaly zabíjení Arménů z
let 1915-16 za genocidu.

Nový běloruský zákon omezuje zahraniční
internetové stránky
Nový zákon značně omezí prodej zboží přes
internet obchodům, které nepoužívají běloruskou
doménu .by . Nákup na zahraničních internetových
aukcích jako je eBay či Amazon bude od pátku
pokutován asi 120 dolary. Podniky a kavárny
nabízející hostům přístup na internet budou
pokutovány, pokud nebudou monitorovat hosty
navštěvující zahraniční weby. Pod pokutou bude i
vstup na extrémistické či pornografické stránky.

Evropa si z dluhové krize musí pomoci sama,
řekl vítěz republikánských primárek Mitt
Rommey
„Máme dost svých vlastních problémů, Evropa od
nás nedostane ani dolar“, řekl kandidát
v rozhovoru pro italský deník La Stampa. Jde o
dosud nejostřejší vyjádření bývalého guvernéra
státu Massachusetts na adresu eurozóny.
Z republikánského tábora však nejde v tomto
směru o nejradikálnější postoj. Texaský
kongresman Ron Paul, který v primárkách skončil
za Rommeyem, prosazuje izolacionismus
americké zahraniční politiky a vystoupení
Spojených států z OSN a NATO.

Politické angažmá Kataru v posledních letech
výrazně roste
Katarský emirát, který má i přes svou malou
rozlohu nejvyšší HDP na světě, sehrál
nejvýznamnější roli ve finanční pomoci libyjským
rebelům při povstání proti Muammarovi
Kaddádímu. Mimo jiné byl i místem jednání rebelů
s Západem a organizoval Fórum na podporu
libyjského povstání. Katar zároveň stojí za
iniciativou Ligy arabských států proti Sýrii a jejími
sankcemi a zároveň se nyní začal angažovat ve
zprostředkování jednání mezi Talibanem,
Afghánskou vládou a USA ve svém hlavním městě
Doha, kde má být zřízena politická kancelář
Talibanu. V Kataru zároveň sídlí a je financován
největší arabský zpravodajský kanál Al Jazeera,
který mimo jiné nedávno oznámil rozšíření své
působnosti i na Balkánský poloostrov. Katarský
emirát zároveň provozuje fond pro financování
palestinské samosprávy. Země se dále jako
obrovská zásobárna zemního plynu snaží
předehnat Dubaj ve Spojených arabských
emirátech (SAE) v souboji o finanční a kulturní
centrum oblasti, což dokazuje i hoštění mistrovství
světa ve fotbale v roce 2022.

V kazašském městě Zhanaozen byl prodloužen
výjimečný stav
Kazašský prezident Nursultan Nazarbajev oznámil
prodloužení výjimečného stavu v ropném městě
Zhanaozen do 31. ledna. Výjimečný stav zde byl
vyhlášen 17. prosince po několika měsících
drobných stávek místních dělníků, které nabraly na
intenzitě a vedly ke střetům s bezpečnostními
složkami, při kterých zahynulo nejméně 17 lidí.
Výjimečný stav měl skončit 5. ledna 2012.

Taliban hodlá otevřít politickou kancelář v
Kataru 
Afghánský Taliban otevře svoji politickou kancelář
v Doha v Kataru, která by měla vést jednání se
spojenci v Afghánistánu. Podle oznámení Talibanu
by mělo kromě Kataru v budoucnu být více
prostředníků.  Krok Talibanu vnímá pozitivně
afghánská vláda chystající zvláštní výbor určený k
jednání. USA pak byly vyzvány, aby propustily
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vězně ze základny Guantanamo na Kubě, což
experti vnímají jako velmi riskantní krok vzhledem
k nepředvídatelnosti Talibanu.

Stoupá cena ropy kvůli napětí kolem Íránu i
rostoucí spotřebě Číny
Za barel ropy WTI se nyní platí 101 dolarů, za
směsnou ropu Brent pak 110 dolarů za barel.
Analytici tvrdí,
že tyto cenové nárůsty jsou způsobeny politickým
napětím kolem íránského vojenského cvičení a
nebezpečí obsazení Hormuzského průlivu, který je
nejdůležitějším tranzitním uzlem ropy. Dalším
důvodem je ale i velmi dobrá ekonomická situace
Číny, která je spolu s USA největším spotřebitelem
ropy.

EFSF bude projednávat pomoc v hodnotě 3
miliard eur Portugalsku a Irsku
European Financial Stability Facility, ochranný val
založený v květnu roku 2010, bude projednávat
pomoc v hodnotě 3 miliard eur ve tříletých
dluhopisech státům sužovaným krizí eurozóny -
Portugalsku a Irsku, oznámila agentura
AFP. EFSF uvedl v prohlášení, že pro první tříleté
dluhopisy jmenoval jako hlavní vedoucí manažery
Credit Suisse, Deutsche Bank a Société
Générale Corporate & Investment Banking.
Dočasný ochranný val bude nahrazen v roce 2012
Evropským stabilizačním mechanismem.

Řecký deficit státního rozpočtu za rok 2011 by
mohl překročit 10% HDP
Mohl by se stát tedy prakticky stejným jako deficit
za rok 2010 - 10,6% HDP, píše řecký deník
Naftemporiki. Řecká míra schodku státního deficitu
se měnila celkem pětkrát, naposledy oznámené
údaje hovořily o 9%. Snížení státního deficitu je
jednou z podmínek řeckých věřitelů - EU a MMF.

Francouzský prezident Sarkozy a německá
kancléřka Merkel hledají řešení krize eurozóny 
Schůzka by se měla odehrát 9. ledna a měla by se
zabývat především pravidly pro prosazení
rozpočtové disciplíny napříč Evropskou unii,
oznámila francouzská prezidentská kancelář. V
tomto měsíci by se měly také uskutečnit schůzky
mezi výše zmíněnými a britským premiérem
Davidem Cameron, stejně jako francouzským
premiérem Mariem Montim. Ministři financí všech
27 států EU by se přitom měli sejít již 23. ledna,
ještě před summitem evropských leadrů, který se
uskuteční o týden později.

Aerolinky Delta Air Lines zvýšily cenu letenek
do Evropy o 3 dolary
Společnost se tak snaží pokrýt náklady spojené se
vstupem do systému evropských povolenek, které
EU vyžaduje od všech

aerolinek využívajících evropská letiště. Cena
letenek nově vzrostla o 3 dolary. Aerolinky mají
dostávat od nového roku 85% povolenek zdarma.
Zákon o emisních povolenkách potvrzen
Nejvyšším evropským soudem byl v minulých
týdnech kritizován USA, Čínou a Indii. 

Vítězem republikánských primárek ve státě
Iowa je Mitt Romney
Kandidát Republikánské strany na úřad prezidenta
Mitt Romney tak v noci na dnešek ve státě Iowa
porazil někdejšího pensylvánského senátora Ricka
Santoruma o pouhých osm hlasů, což byl vůbec
nejmenší rozdíl v historii primárek tohoto
amerického státu. Bývalý guvernér Massachusetts
je znám svými kontroverzními výroky. 

USA nehodlají stáhnout své lodě z Perského
zálivu
Americké ministerstvo obrany v reakci na íránské
varování oznámilo, že bude pokračovat
v nasazení válečných lodí v Perském zálivu, aby
tak byl zachován "konstantní stav vysoké bdělosti,
zajišťující ochranu plynulosti námořního obchodu".

Total a Sinopec budou investovat 4,5 miliardy
dolarů do těžby břidlicového plynu v USA
Francouzská společnost Total včera ohlásila, že
investuje 2,3 miliardy dolarů do těžby břidlicového
plynu v USA. Největší francouzský koncern tak
koupí palivo díky 25% akcií amerických firem
Chesapeake Energy a EnerVest. Do roku 2014
bude koncern dále investovat do těžby tohoto
plynu ve státě Ohio. Čínský gigant Sinopec v úterý
informoval o podobné investici - celkem 2,2
miliardy dolarů do koupě jedné třetiny podílů v pěti
konsesích na využití nerostného bohatství břidlic
ve státech Alabama, Colorado, Mississippi a Ohio.

Byla zahájena kampaň na podporu
chorvatského referenda o vstupu do EU
Chorvatský ministr zahraničí Vesna Pusic
vyzval občany Chorvatska, aby podpořili členství
země v Evropské unii při referendu, které se bude
konat 22. ledna. Ministr Pusic tak zahájil vládní
kampaň na podporu vstupu do EU, která apeluje
na chorvatskou politickou, geografickou a
historickou pozici v rámci evropského kontinentu.
Při kampani bude rozdáno přes 2 miliony letáků o
EU přímo do jednotlivých domácností a bude
fungovat speciální telefonní linka na dotazy pro
občany. Podle průzkumu agentury Ipsos Puls v
prosinci 2011 podporovalo vstup Chorvatska do
EU až 60% obyvatel, zatímco 33% se stavělo proti.

Maďarsko: Protesty proti nové ústavě
Desítky tisíc lidí včera protestovaly proti nové
ústavě protlačené dominující maďarskou politickou
stranou Fidesz. Oponenti nové ústavy, která prošla

parlamentem v dubnu, poté, co strana vyhrála
dvoutřetinovou většinu v parlamentních volbách,
označují zákon za nedemokratický. EU, stejně jako
USA také žádaly o zrušení této ústavy. Dle
analytika BBC se se zhoršující náladou v zemi
bude zhoršovat rating Maďarska a bude čím dál
náročnější přilákat do země investory. Jedním ze
sporných bodů je preambule zavazující se k
ochraně intelektuální a duchovní jednoty národa,
která by se dle odborníků mohla stát budoucím
zdrojem napětí.

Byl jmenován vrchní velitel vznikající libyjské
armády
Generál ve výslužbě Yousef al-Manqoush, který se
v městě Misrata postavil proti libyjské armádě v
době povstání proti Muammarovi Kaddáfímu, byl
jmenován prozatímní vládou do čela libyjských
ozbrojených sil. I při jmenování ovšem došlo v
hlavním městě Tripolisu k další přestřelce mezi
znepřátelenými milicemi, což ukazuje na stálou
rozdrobenost celé země a malou moc centrální
vlády více než dva měsíce po smrti Muammara
Kaddáfího.

V Nigérii pokračují protesty proti ukončení
vládních dotací na ceny pohonných hmot
Poté, co včera vláda v rámci svého velkého
reformního plánu definitivně ukončila dotace na
pohonné hmoty, vyskočila cena paliv po celé
Nigérii o téměř jednou tolik. Kvůli zdvojnásobení
cen benzínu vyšly do ulic stovky lidí v Lagosu, kteří
blokují čerpací stanice a unesly i několik linkových
autobusů. Dnes se na několika místech země koná
organizovaná demonstrace tisícovek lidí, která
požaduje "ukončení experimentu" a "zajištění
základních životních minim". Podle některých
informací byl již zastřelen jeden demonstrant po
potyčce s vojáky, ovšem policejní mluvčí Yemi
Ajayi toto tvrzení popírá.

Syrští povstalci varují před zvýšením bojové
aktivity
Velitel ozbrojených syrských rebelů
(FSA) plukovník Riad Al-Asaad pohrozil, že se
zvýší intenzita útoků na vládu prezidenta Bashara
al-Assada, pokud se nezlepší kvalita
pozorovatelské mise Ligy arabských států, která
informuje o končícím vládním zásahu proti
protestům. "Pokud budeme mít pocit, že se situace
nezlepšuje, překvapíme syrskou vládu i celý svět,"
pronesl ve svém rozhovoru pro Reuters plukovník.
Arabská liga mezitím sama řeší problém
pozorovatelské mise v Sýrii, neboť poradní orgány
jsou přesvědčeny o tom, že pouze nepřímo
napomáhá syrské vládě v potlačování opozice.
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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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