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Studentské nepokoje na Srí Lance
Studenti tamních hlavních univerzit
chtějí demonstracemi proti vedení země vyjádřit
nespokojenost s tím, že se jim vláda příliš vměšuje
do života. Podle opozice je školství na Srí Lance v
katastrofálním stavu a stojí téměř před
zhroucením. Vláda však jakákoliv pochybení
odmítá a obviňuje studentské předáky z vyvolávání
nepokojů. Soudní příkaz nyní navíc nařídil
demonstrujícím studentům vystěhovat se z
kampusu jedné z největších univerzit.

Indický premiér očekává výrazné zpomalení
růstu ekonomiky země
Premiér Manmohan Singh ve svých odhadech
uvádí hodnotu 7% růstu indické ekonomiky pro
tento rok. Důvodem tak výrazného zpomalení
druhé nejvíce rostoucí ekonomiky z velkých
světových ekonomik hned po Číně je prý růst cen
základních komodit, což je následek neúspěšného
boje indické vlády s rostoucí inflací. Hlavní
představitel indického průmyslu Ratan Tata navíc
dodal, že bude pro hospodářství mimořádně těžké
překonat situaci, klesne-li růst ekonomiky pod 6%.

Jihokorejský prezident na plánované návštěvě
Číny
Agendou tohoto setkání by měly podle nedávného
prohlášení být především otázky strategického
partnerství obou zemí a bezpečnosti na Korejském
poloostrově. Prezident Lee Myung-bak se setká jak
se svým čínským protějškem, tak s předsedou
Národního lidového kongresu, kterým je Wu
Bangguo. Čínská státní média hovoří i o možnosti
otevření jednání o dohodě o volném obchodu mezi
oběma zeměmi.

Nový ministr obrany Venezuely je na
americkém seznamu klíčových osob
drogového obchodu
Podle zpravodajské agentury AVN prezident
Chávez oznámil, že generál Henry Rangel Silva
nahradí v pozici ministra obrany nynějšího
ministra, gen. Carlose Mata Figueroa. V roce 2008
ale USA přidala jméno gen. Silvy na seznam
klíčových osob pro obchod s drogami. To proto, že
údajně podporoval kolumbijskou FARC, která je
významným obchodníkem s drogami. Podle
oznámení amerického ministerstva financí generál
"materiálně asistoval u aktivit obchodu s drogami".
Údajně chtěl, aby venezuelská vláda více
spolupracovala s levicovými rebely z FARC. Kvůli
zápisu na seznamu zmrazila všechen generálům
majetek, který spadá pod americkou soudní
pravomoc.

Austrálie oznámila stažení některých sankcí
vůči Barmě
Australský ministr zahraničí Kevin Rudd oznámil,
že budou staženy sankce proti bývalým členům
Barmské vlády a některým pracovníkům současné
vlády. V účinnosti však stále ještě zůstávají
finanční a cestovní omezení vůči některým,
především vládním činitelům. V platnosti je i
nadále také zbrojní embargo. Austrálie je však
první "západní demokracií", která určité sankce
vůči Barmě zrušila. Britský ministr zahraničí
William Hague nedávno uvedl, že EU nepodnikne
žádné kroky v této oblasti, dokud nebudou
propuštěni všichni političtí vězni.

Vůdce malajské opozice zproštěn obvinění ze
sodomie
Anwar Ibrahim byl malajským nejvyšším soudem
zbaven obvinění ze sodomie, což významně
urychlí jeho návrat na politickou scénu v
následujících volbách, které by se měly konat již

tento rok. Anwar Ibrahim je jedním z největších
představitelů asijského reformního hnutí. Jeho
soudní proces trval dva roky a byl druhým
obviněním v životě tohoto politika.

Vytyčení cílů nové jamajské vlády
Podle premiérky Portie Simpson Miller je
nejdůležitější vytvoření pracovních míst. Ty by poté
měly podpořit růst ekonomiky země. Sama
premiérka se nechala slyšet, že ,,největšími
problémy Jamaiky je hlavně velký národní dluh,
daňové zatížení a nedostatky v sociální sféře.
Hlavně pak ve zdravotnictví a školství". Její vláda
by měla řešit i špatnou kvalitu infrastruktury.
Premiérka by chtěla do rozhodnutí své vlády
zapojit i lid. Hodlá neúnavně pracovat a
netolerovat korupci.

Venezuelský prezident Hugo Chávez odsoudil
výrok Washingtonu a přijal prezidenta Íránu
Prezidentu Chávezovi se příčí varování USA před
navázáním úzkých vztahů s Íránem. Írán je totiž
pod velkým tlakem kvůli svému jadernému
programu, který kritizují západní mocnosti.
Prezident Ahmadinejad je právě na návštěvě
Latinské Ameriky, kde je jeho první zastávkou
právě Venezuela. Prezident Chávez, který se
netají podporou íránského prezidenta, se ke kauze
vyjádřil se slovy, že ,, se Latinsko-americký lid  už
nikdy nebude podřizovat Američanům". Dodal
také, že výroky mluvčího Ministerstva zahraničí
Spojených států amerických ho rozesmály.

Wall street se připravuje na nejnižší odměny za
posledních několik let
Během přípravy bank na zveřejnění zprávy o
hospodaření čtvrtého kvartálu roku 2011 se
objevily zmínky o pravděpodobně nejnižších
ročních odměnách od roku 2008, kdy vypukla
současná krize. To se děje v době, kdy je vedení
finančních institucí pod palbou kritiky za vysoké
platy svých nejvyšších činitelů. Lidé obeznámení
se situací v investičních gigantech Goldman Sachs
a Morgan Stanley tvrdí, že v první jmenované firmě
klesnou odměny některým činitelům až o 60% a
druhá jmenovaná firma je sníží o 30% v případě
některých investičních bankéřů.

ECB dosáhla nového rekordu v množství
vkladu od komerčních bank - 464 miliard eur
Vklady přes noc dosáhly sumy 464 miliard eur. Dle
obchodníků by mohla suma vzrůst na půl bilionů
eur do příštího týdne. Vysoké vklady indikují, že
komerční banky dávají přednost bezpečnosti ECB
před vyššími sazbami, kterých by se jim podařilo
dosáhnout, kdyby si půjčovaly navzájem. ECB v
pondělí také oznámila, že zdvojnásobila svůj
týdenní nákup dluhopisů států eurozóny.

Německo prodalo šestiměsíční dluhopisy v
hodnotě 3,9 miliard eur s negativními výnosy 
Německo prodalo šestiměsíční dluhopisy v
hodnotě 3.9 miliard eur za průměrný
výnos -0,0122%, v první aukci se
záporným výnosem. To znamená, že investoři jsou
ochotní zaplatit za privilegium půjčky Německu.
Aukce se konala před francouzsko-německým
jednáním o pokračujícím řešení krize.

Německý export vzrostl nad očekávání, v
listopadu 2011 o 2,5%
Dle německého statistického úřadu tak dosáhl 94,9
miliard eur. Zisk byl tak větší než původní
0,7% prognózy analytiků a znázorňuje, že si
největší evropská ekonomika vedla ve 4. čtvrtletí
loňského roku lépe, než se předpokládalo. Import,
u kterého se vzrůst také očekával naproti tomu

klesl o 0,4%. Naproti tomu údaje z ministerstva
hospodářství potvrzují pokles listopadové
průmyslové výroby o 0,6%. Ve srovnání s
listopadem 2010 vzrostl vývoz o 8,3% a dovoz
o 6,7%.

Britský premiér Cameron odmítá nařčení z
diktování podmínek skotského referenda o
nezávislosti
Vládní zdroje popřely zprávy o tom, že
by Westminster stanovil 18-měsíční lhůtu pro
hlasování. Ministři ale mohou trvat na
jednoznačném znění referenda, teda ano či ne,
oproti možnosti pouhého posílení pravomocí
pro Holyrood. Skotský politik Nicola Sturgeon
nařknul vládu z narušení skotské demokracie.
Britský premiér řekl, že chce aby byla volba
legální, férová a rozhodná. Skotská národní strana
se zavázala uspořádat referendum v druhé v
polovině svého funkčního období, tedy roce 2014.

Francouzský deficit státního rozpočtu za rok
2011 má být o 4 miliardy eur nižší
To dnes řekl francouzský premiér Francois Fillon.
Pravděpodobně bude deficit také nižší než
stanovená hranice 6% HDP země. Premiér řekl, že
ve snižování deficitu je nutno pokračovat a připravit
se na všechna nadcházející opatření. Pod tlakem
médii a ratingových agentur se Francie zavázala k
ušetření 100 miliard eur (128 miliard dolarů) a
vyvážení státního rozpočtu do roku 2016.

Dohoda o fiskální unii by mohla být podepsána
do konce ledna, tvrdí německá kancléřka
Angela Merkel to oznámila po jednáních v Berlíně,
kterých se zúčastnil francouzský prezident Nicolas
Sarkozy. Řekla také, že nebude možné
vyplatit další tranši Řecku bez rychlého pokroku
v druhém záchranném balíčku, včetně dobrovolné
restrukturalizace řeckého dluhu
drženého jeho soukromými věřiteli, napsal
řecký deník Kathimerini. Dodala, že chce, aby
Řecko zůstalo v eurozóně.

V Řecku začalo zimní snižování cen
Obchodníci tak reagují  na nedostatečnou
poptávku po zboží před Vánocemi, která vedla ke
značným ztrátám ze zisku. Někteří  zahájili období
slev již před oficiálním začátkem, který potrvá do
konce února. Slevy by se mohly pohybovat až
kolem 70%, informovala místní
agentura ANA-MPA. Od začátku krize řecký
obchod zaznamenal obrovský pokles.

Šéf švýcarské národní banky odstupuje
Guvernér banky Philipp Hildebrand ohlásil svou
okamžitou rezignaci v pondělí, poté co byl
společně s jeho manželkou vyšetřován ohledně
uskutečněných devizových obchodů v loňském
roce. Během pondělní konference řekl, že
dodržoval všechny předpisy národní banky,
ale připustil, že udělal chybu. Mohl prý zvrátit
rozhodnutí jeho ženy.

Míra nezaměstnanosti České republiky vzrostla
na 8,6% v prosinci 2011
Míra nezaměstnanosti tak roste již druhý měsíc od
dvouletého minima v říjnu, informovala agentura
AFP. Ministr práce a sociálních věcí uvedl, že
české úřady práce zaregistrovaly v prosinci
491,958 osob hledajících práci. V prosinci roku
2010 dosáhla míra nezaměstnanosti
9,6%. "Růst nezaměstnanosti zrychlil na
konci roku, ale to je typické pro tuto roční dobu,"
uvedl Tomáš Vlk, analytik investiční banky
Patria Finance s tím,že prosincové číslo vzrostlo
mírně nad odhady.
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Bylo dohodnuto referendum v severním
Kosovu o srbských institucích - Srbsko se nyní
bojí, že by mohlo zkazit cestu do EU
Referendum kosovských Srbů na severu Kosova o
uznání kosovských státních institucí a zrušení
vlastních paralelních proběhne 14. - 15. února
2012. Srbský prezident Boris Tadić již prohlásil, že
výsledek referenda bude mít zásadní vliv na
členství Srbska v EU a referendum by tak mohlo
ohrozit srbské diplomatické úsilí o získání statutu
kandidátské země EU. Datum referenda odpovídá
zasedání Evropské rady, na které ministři
zahraničních věcí budou opět rozhodovat o
udělení statutu Srbsku, konečné rozhodnutí by pak
měla Evropská komise v březnu. Německá
kancléřka Angela Merkel již otevřeně řekla, že
Srbsko musí pro získání statusu odstranit paralelní
instituce v Kosovu.

Írán zahájil provoz dalšího zařízení na
obohacování uranu
Írán zahájil provoz zařízení na obohacování uranu
Fordow, která se nachází hluboko uvnitř místní
hory. Informaci přinesla agentura Reuters od
nejmenovaného diplomata, ovšem potvrdila ji i
Mezinárodní agentura pro atomovou energii
(MAAE), jejíž úředníci byly při spuštění provozu na
místě. Naplnilo se tak včerejší oznámení šéfa
Íránské agentury pro atomovou energii.

Ve Francii zemřel prezident Guiney Bissau -
obavy z puče v jeho zemi se prohloubily
Prezident Malam Bacai Sanha zemřel při svém
léčení v Paříži, kde se nacházel od konce
listopadu 2011. Smrt prezidenta, který již v roce
2009 nastupoval do úřadu se zdravotními
problémy jen prohloubila obavy z pokusu o převrat.
Na konci roku 2011 totiž v zemi propukl politický
boj mezi různými vojenskými frakcemi a ačkoliv je
nyní vůdce údajného pokusu o převrat zadržen,
situace není zcela pod kontrolou navzdory
prohlášením vlády.

V Nigérii odbory zahájily celonárodní časově
neomezenou stávku
Stovky Nigerijců vyšly do ulic v rámci zahájení
plánované celonárodní stávky proti skončení
dotací na palivo pro spotřebitele. Největší
obchodní centrum Nigérie, město Lagos, se potýká
s uzavřenými obchody, bankami, čerpacími
stanicemi a dálnice a silnice jsou téměř prázdné.
Nigerijská vláda tvrdí, že dotace byly pouze
prostředkem pro bohatnutí bohatých a děsivě
zatěžovali státní pokladnu. 25% všech státních
výdajů nejlidnatějšího státu Afriky totiž pohltily
právě dotace na palivo, tedy více než celkové
výdaje na školství či zemědělství. Situace v Nigérii
je nyní napjatá, neboť spolu s celonárodní stávkou
probíhá i povstání muslimů na severu, kde je

vyhlášen výjimečný stav. Nigérie také uzavřela
hranice se 3 ze 4 svých sousedů a povolala na
severu do ulic armádu. Dále čelí i narůstajícímu
exodu křesťanů ze severu. Nigerijský prezident,
který podle některých je jediným, kdo zemi ještě
drží před vypuknutím náboženské občanské války,
pak sám přiznává, že situace je vážná.

Nigerijský prezident varuje před rozsáhlostí
problému muslimského povstání
Nigerijský prezident Goodluck Jonathan prohlásil,
že násilné povstání islámské sekty Boko Haram na
severu Nigérie má své příznivce na všech úrovních
i v jeho vládě, což podle jeho slov pouze podtrhuje,
že by mohlo dojít k ještě k horší situaci než jaká
byla v době občanské války v roce 1960, kdy v
bojích zahynulo více než milion lidí. Prezident
doslova při křesťanské bohoslužbě v Abuja
řekl: "Někteří z nich jsou ve výkonných orgánech
moci, někteří v parlamentu se zákonodárnou mocí
a někteří dokonce i v justici."

OSN volá po potravinové pomoci pro uprchlíky
v Jižním Súdánu
Zhruba 60 000 lidí, kteří uprchli před kmenovým
násilím v odlehlé oblasti Jižního Súdánu potřebují
zoufale nutně potravinovou pomoc, upozorňuje na
to zvláštní zástupkyně OSN pro Jižní Súdán Hilde
Johnson.

EFSF zápasí s přilákáním zahraničních
investorů
To řekl v pondělí německý ministr financí Wolfgang
Schaeuble. Investoři prý požadují větší záruky,
informovala agentura AFP. "Potíže s hledáním
nových investorů vzrostly, což však ještě
neznamená, že fond nemá žádné peníze.
Například aukce dluhopisů minulý týden byla
úspěšná. Fakt však zobrazuje nejistotu investorů
ohledně eurozóny." Ministr tak potvrdil obavy šéfa
fondu, jímž je Klaus Regling, který řekl, že uvažuje
o zvýšení standardně poskytované záruky
investorům z 20% na 30%.

Arabská liga překvapivě zrušila svou žádost o
pomoc OSN v Sýrii
Liga arabských států po svém zasedání v Káhiře
opět vyzvala syrskou vládu, aby ukončila násilí
proti demonstrantům a umožnila pozorovatelům
Arabské ligy svobodně pracovat v zemi, ovšem
překvapivě zrušila svou žádost o pomoc OSN,
kterou prosazoval především Katar. Z průběhu
jednání v Káhiře podle Reuters vyplývá, že syrská
vláda zatím jen částečně realizovala svůj slib
stáhnout vojáky z měst. Arabská liga pak schválila
prodloužení pozorovatelské mise a 19. ledna 2012
mají ministři zahraničních věcí členských států
projednat souhrnnou zprávu pozorovatelů v Sýrii.
Syrská opozice zatím prohlašuje, že jednání

Arabské ligy je "bezzubé" a pouze dává více času
syrskému prezidentovi Basharu al-Assad.

Evropa se tento rok může vyhnout recesi, tvrdí
MMF
Dle agentury Reuters sdělila šéfka Mezinárodního
měnového fondu Christine Lagarde během svého
pobytu v Jižní Africe minulý týden názor, že Evropa
jako celek se může vyhnout recesi. Dle Lagarde
existují důvody pro pozitivnější pohled na vyhlídky
tohoto regionu. Dle některých analytiků je recese v
Evropě tento rok nevyhnutelná. To vedlo k obavám
z globální krize, které zasáhly rozvíjející se trhy
jako je právě Jižní Afrika. Dle Lagarde MMF
odhaduje, že i když některé členské státy EU
budou recesi čelit, jako celek jí EU postižená
nebude.

Spojené arabské emiráty chtějí urychlit
výstavbu ropovodu kvůli hrozbám z Íránu 
Spojené arabské emiráty (SAE) oznámily, že
hodlají urychlit výstavbu ropovodu
Habshan-Fujairah, který má zajistit export ropy z
Blízkého východu a který zbaví export závislosti na
strategickém průlivu Hormuz, který by v budoucnu
mohl Írán uzavřít. Ministr pro energetiku
Mohammad bin al-Dhaen Hameli oznámil, že
ropovod má být uveden do provozu do šesti
měsíců, tedy již na konci června 2012. Ropovod
má mít kapacitu pro transport 1,5 milionu
barelů ropy denně z Habshan v SAE do Fujairah
na pobřeží Ománského zálivu.

Belgičtí ministři odhlasovali 10% nárůst svých
platů v době snižování vládních výdajů
Nová belgická vláda se ocitla v centru
skandálu. Novináři místních novin informovali,
že ministři v novém kabinetu hlasovali pro asi 10%
nárůst jejich platů, což znamená, že v tomto
okamžiku se hodnota platu člena vlády pohybuje
kolem asi 230.000 eur za rok, oznámila stanice
1TV.Ru. Belgický kabinet učinil toto rozhodnutí v
době vážných škrtů všech svých výdajů. Před
několika dny Belgie snížila výdaje federálního
rozpočtu o cca 1 miliardu eur. Dle ministrů je
zvýšení platů nutné, protože hledání cesty ven z
krize vyžaduje více času a energie.

Euro nečelí krizi, tvrdí italský premiér
Mario Monti uvedl, že je pro daň z finančních
transakcí prosazovanou především Francií a
zároveň odmítl hovořit o krizi eura. "Euro není v
krizi, měna pevně udržuje svůj měnový kurz s
dolarem," řekl premiér veřejnoprávní televizi RAI 3
a dodal, že " italský bankovní systém není v
ohrožení". Jeho slovy je krize Itálie spíše
systémová. Komentář přišel poté, co Unicredit
bank prudce klesla na milánské burze.
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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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