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Gazprom: Kyjev zmeškal dobu pro jednání o
objemu dodávek plynu
Ukrajinský Naftogaz nevyužil včas příležitosti pro
sjednání objemu dodávky plynu na rok 2012.
Uvedl to oficiální zástupce ruského Gazpromu
Sergej Kupriyanov ve svém komentáři ke
včerejšímu prohlášení ukrajinské strany, podle nějž
zaslal Kyjev již v květnu minulého roku Gazpromu
oznámení o snížení objemu dodávek na rok 2012.
Z podmínek stávající smlouvy však podle
Kupriyanova neplyne možnost její jednostranné
změny, proto (na základě údajů Gazpromu) činí
smluvní objem dodávek plynu na Ukrajinu na rok
2012 stále 52 miliard metrů krychlových, z nichž
musí ukrajinský Naftogaz uhradit nejméně 41,6
miliardy krychlových metrů (podmínka "ber nebo
plať" se vztahuje na 80% sjednané částky).

Kolumbijská vláda zamítla mírovou debatu s
FARC
Podle kolumbijského prezidenta Santose musí
FARC nejdřív dokázat, že to s mírovými debatami
myslí vážně. Odpověděl tak na oznámení těchto
levicových rebelů. Prezident Santos již několikrát
uvedl, že je připraven s rebely jednat. Stane se tak
až ve chvíli, kdy FARC propustí všechny své
rukojmí. Mírová jednání mezi kolumbijskou vládou
a FARC byla zastavena v roce 2002 poté, co
rebelové unesli letadlo.

13 000 obětí mexické drogové války za rok 2011
To je o 11% obětí více než za rok 2010. Nebylo ale
upřesněno, kolik z nich byli civilisté, členové
drogových kartelů nebo příslušníků policie. Přes
70% celkového počtu mrtvých bylo zabito pouze v
8 státech z mexické federace, která čítá 31 států.
Nejvíce mrtvých hlásí město Ciudad Juárez ve
státě Chihuahua na mexicko-amerických hranicích.
Hned za ním se umístilo Acapulco ve státě
Guerrero, které se nachází na jihozápad od Mexico
City.

Vladimir Putin: Rusko mělo v roce 2011 3.
nejvyšší růst HDP na světě
Průměrný meziroční růst HDP Ruska dosáhl podle
slov ruského premiéra Vladimira Putina v roce
2011 hodnoty 4,2%, země se tak ocitla na třetím
místě po Číně a Indii, kde byl růst 9,5% a 7,8%.
Premiér zároveň podotkl, že průměrný růst HDP v
Evropě i USA byl podstatně nižší, 1,5% a 1,6%.
Pozitivní vývoj dle něj vykazují i ostatní
ekonomické ukazatele, podle nichž se zemi
podařilo vrátit na předkrizovou úroveň.

Argentina bude hostit zemědělský mítink
Na popud argentinského ministra zemědělství se
bude konat 1. setkání Nouzového zemědělského
výboru v roce 2012. Setkání bude probíhat ryze v
technickém duchu, nebudou se řešit žádné
politické problémy. Ministr ho svolal z důvodu
nevyrovnaného počasí na argentinském venkově.
Zatímco v některých částech země neustále prší,
další sužují sucha. Škody, které kvůli počasí
vznikly, budou vyčísleny do 10 dnů.

Stranický kolega německé kancléřky tvrdí, že
Řecko opustí eurozónu
Tvrdí to Michael Fuchs, stranický kolega německé
kancléřky Angely Merkel v politické straně
CDU. Na rozdíl od výroků kancléřky se politik
domnívá, že opuštění eurozóny Řeckem je nutné,
neboť země není schopná splácet své dluhy.
Politik tak změnil svůj dosavadní názor. Kancléřka
bude jednat s politickou stranou CDU o řešení
krize již tento pátek. Mezitím ratingová agentura
Fitch varuje, že řecké finanční problémy zhoršují
krizi celé eurozóny.

Vysoké ceny energií tlačí nahoru německou
inflaci
Ta v roce 2011 dosáhla úrovně 2,3%, jak uvádí
zpráva německého statistického úřadu Destatis. V
předchozích dvou letech se inflace v Německu
pohybovala na úrovni 1,1% a 0,4%, avšak za
poslední rok stouply ceny paliv a energií v zemi o
zhruba 10%, přičemž jen benzín a topné oleje
zaznamenaly zvýšení o 13,9%. Diskontní sazba
německé centrální banky by ale prý i nadále měla
zůstat nezměněna na úrovni 1%. Německo se tak
vymyká cílům ECB, které se snaží docílit průměrné
inflace v eurozóně maximálně do úrovně 2%.

Nizozemská vláda chce zakázat čát
Dle kritiků tohoto rozhodnutí drogu konzumuje jen
malé množství somálských imigrantů. Nizozemí a
Velká Británie byly dosud jedinými dvěma
evropskými státy, kde byl dovoz čátu (khátu)
povolen. Vláda se takto rozhodla po zveřejnění
studie, která říká, že "droga škodí zdraví a
způsobuje sociální poruchy". Dle nizozemského
tisku je toto rozhodnutí špatné a zákaz prý naopak
povzbudí černý trh. Dle listu NRC Handelsblad v
rozhodnutí hraje roli i nedůvěra vlády k somálským
obchodním partnerům a "možnosti, že výnos z
obchodu přispívá teroristické činnosti".

Hongkongská ratingová agentura provedla
hodnocení fungování úřadů asijských zemí
Nejhůře v celém žebříčku skončila Indie, jejíž
úřední systém byl hodnocen jako nejméně
produktivní a s největším počtem negativních
hodnocení z řad soukromých i státních institucí. Na
prvním místě žebříčku agentury Risk Consultancy
se umístil Singapur následovaný Hong Kongem,
Thajskem a Taiwanem. Indická vláda na výsledek
tohoto celoasijského hodnocení prozatím
nereagovala.

Úspěšná aukce španělských a italských
dluhopisů, přiblížení ke stabilizaci
Obě země prodaly dluhopisy s výrazně nižšími
úroky než doposud. Část úspěchu závisí na
Evropské centrální bance (ECB), která dosud
komerčním bankám půjčila téměř půl bilionu eur v
rámci tříletého úvěrového
programu. Španělské ministerstvo financí dnes
získalo deset miliard eur, což byl dvojnásobek
určeného cíle. S penězi ECB, půjčenými levně za
pouhé 1 % úroku, banky mohou koupit státní
dluhopisy od problémových států
eurozóny,využívajíc velkých rozdílů ve výnosech.

Čínská inflace zůstává i nadále na vysoké
úrovni
Inflace za měsíc prosinec se v Číně pohybovala
okolo 4,1% a v součtu za celý uplynulý rok činila
5,4%, což je výrazně výš, než jaký je cíl čínské
vlády (zhruba 2%). Čínští ekonomové však
předpovídají větší a rychlejší propad cen v
průběhu tohoto roku. Prozatímní malé změny v
míře inflace v zemi by měly být teprve začátkem
celkového efektu četných vládních opatření proti
tomuto ekonomickému jevu.

Finsko se musí stát členem evropského
záchranného fondu ESM, tvrdí premiér
Finský premiér Jyrki Katainen přislíbil najít cestu,
aby se Finsko stalo součásti plánu Evropské unie
na permanentní záchranný fond ESM pro
státy eurozóny sužované krizí, a to i přes fakt, že
návrh tohoto fondu by porušoval finskou ústavu.
Řekl také, že si nemyslí, že by bylo možno
přesvědčit vlády, aby více přispěly k řešení krize v
Řecku, pokud soukromí investoři neodepíšou
řecké dluhopisy. Co se návrhu na daň z finančních

transakcí týče, premiér zastává stanovisko, že by
návrh měl být prosazen v celé EU. Pokud
jej nepřijme např. Švédsko, které není
součásti eurozóny, mohlo by to poškodit finskou
ekonomiku.

Odbory v Nigérii se dohodly - produkce ropy se
zastaví v neděli
Unie odborových svazů ropného
průmyslu PENGASSAN ve svém prohlášení
oznámila, že je nucena pokračovat a aplikovat tu
nejtvrdší možnost - "v 0.00 hodin 15. ledna dojde k
systematickému vypnutí veškeré produkce ropy a
zemního plynu, pokud federální vláda Nigérie
nedokáže zrušit nepřijatelné ukončení dotací
pohonných hmot." Nigérie produkuje 2 miliony
barelů ropy denně a je jedním z nejdůležitějších
ropných producentů, mimo jiné člen OPEC. Cena
ropy po oznámení odborů začala výrazně stoupat.
V zemi nadále pokračují desetitisícové protesty a
podle některých zahraničních společností kolabuje
i import do Nigérie. Ačkoliv úřady tvrdí, že výpadek
Nigérie bude moci ustát, protože velká část
produkce je automatická, odborníci se shodují, že
Nigérie bude muset použít své strategické rezervy
a její ekonomika výrazně utrpí. Stejně tak jsou
přesvědčeni, že vláda sáhne k donucovacím
prostředkům, které by pak mohly vyvolat ještě větší
nepokoje.

Situace v USA a Evropě záporně ovlivňuje růst
čínské ekonomiky, tvrdí MMF
Tvrdí to David Lipton, první náměstek výkonného
ředitele Mezinárodního měnového fondu (MMF).
Po velmi rychlém růstu v minulém roce čínská
ekonomika zpomaluje. "Na vině je slabší vývoz a
opatření přijatá ke zchlazení situace na čínském
realitním trhu, společně s novým omezením
úvěrových expanzí," dodal představitel MMF.
Podle průzkumu agentury Reuters ve 4. čtvrtletí
roku 2011 růst zpomalil na 8,7 %  z
9,1 procenta ve 3. čtvrtletí. MMF je prý velmi
znepokojen situací v Evropě, která dopadá na
ekonomiky zemí všude ve světě.

Prezident ECB Mario Draghi: "Jsou znát jisté
signály stabilizace krize eurozóny"
"Ačkoliv eurozóna čelí nejistotě a inflace by měla v
následujících měsících klesnout pod 2%, jsou znát
jisté signály stabilizace. Pokračující napětí na
finančních trzích přetrvává díky útlumu
ekonomické aktivity bloku, podle některých
nedávných průzkumů však prý existují náznaky
aktivity na úrovni stabilizace," řekl prezident
Evropské centrální banky (ECB) Mario
Draghi Draghi na tiskové konferenci. Úrokové
sazby zůstávají beze změny v souladu s
očekáváním.

Ruský premiér Putin se nezúčastní
předvolebních prezidentských debat
Oznámil to dnes premiérův mluvčí Dmitriy Peskov.
Premiér Putin je prý příliš vytížený a obává se, že
by neplnil své povinnosti, pokud by se debat
účastnil. Bývaly dvojnásobný ruský prezident ani v
minulosti nedebatoval se svými konkurenty. Ve své
předvolební kampani premiér uvedl, že vyhraje-li,
povede vládu k větší zodpovědnosti. Opoziční
kandidát Komunistické strany Gennady Zyuganov
premiéra vyzval k účasti na debatách. Dle jeho
názoru neúčast premiéra zvýhodňuje.

Írán vyzývá OSN k odsouzení zabíjení svých
jaderných vědců
Írán vyzval v dopise generálnímu tajemníkovi OSN,
aby OSN zaujalo postoj k zabíjení íránských
 jaderných vědců a odsoudilo je jako teroristické
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útoky. Oznámil to velvyslanec Íránu při OSN
Mohammad Khazaee, který dále v televizním
rozhovoru pro CNN obvinil Izrael ze zodpovědnosti
za tyto útoky. Velvyslanec Khazaee prohlásil:
"Očekáváme, že generální tajemník OSN,
předseda Rady bezpečnosti OSN, jakož i další
relevantní orgány OSN, co nejdříve odsoudí tyto
nelidské teroristické činy, u nichž je evidentní a
prokazatelné, že šlo o záměrnou vraždu."

Ministr obrany Thomas de Maizi
Německá politická strana CDU zvažuje nominaci
nynějšího ministra obrany na post německého
prezidenta. To pouze za předpokladu, že by
nynější prezident Christian Wulff, jenž čelí
skandálu, na svůj post rezignoval. Pan De Maizi

Maďarský prezident obviněn z plagiátorství v
dizertační práci
Maďarský magazín HGV ve středu uvedl, že 80%
dizertační práce na téma moderních Olympijských
her, napsané nynějším maďarským prezidentem,
jímž je Pal Schmitt v roce 1992, bylo převzato z
podobné práce napsané Bulharem Nikolay
Georgiev v roce 1987. Prezidentská kancelář
odmítla nařčení a komentovala, že práce získala
vysoké hodnocení, což mluví samo za sebe.
Prezident se s panem Georgievem, jenž zemřel v
roce 2006, znal osobně.

Turecký ministr zahraničí se setkal s
předsedou íránského parlamentu
Turecký ministr zahraničí Ahmet Davuto

Český prezident hodlá vetovat případné
přistoupení České republiky k fiskální unii EU
Prezident České republiky Václav Klaus pohrozil,
že pokud česká vláda rozhodne o přistoupení
České republiky k fiskální unii EU, použije své
právo veta, informovaly o tom Lidové noviny.
Český premiér Petr Nečas varování od prezidenta
obdržel v dopise, neboť se blíží diskuse
Evropského parlamentu (EP), po níž se Česká
republika na summitu EU v prosinci 2011 zavázala
učinit rozhodnutí.

Bosna a Hercegovina má nového premiéra
federace
Parlament Bosny a Hercegoviny odsouhlasil
jmenování nového premiéra, kterým je ekonom
Vjekoslav Bevanda, kandidát Chorvatské
demokratické unie (HDZ). Nový premiér bude
muset utvořit novou vládu do 1 měsíce. Očekává
se, že se pokusí sestavit vládu, ve které budou
zastoupeny všechny tři významné etnické skupiny,
bosenští muslimové, katoličtí Chorvati a
pravoslavní Srbové. Po předchozí dohodě tak
končí politická krize bezvládí ústřední vlády
federace.

Evropský parlament hodlá doporučit udělení
statutu kandidátské země EU pro Srbsko
Evropský parlament (EP) dnes předběžně přijal
návrh usnesení předložený slovinským
europoslancem Jelko Kacinem Výboru EP pro
zahraniční politiku na podporu kandidatury Srbska
do EU. Evropský parlament hodlá vyzvat
Evropskou radu (EC), aby 1. března udělila Srbsku
status kandidátské země, a to skrze usnesení,
které bude do závěrečné podoby dovedeno do 29.
února kvůli řešení bodů o justici a lidských
právech.

Japonsko omezí odběr íránské ropy
Po setkání se svým americkým protějškem učinil
japonský ministr financí Jun Azumi prohlášení, ve
kterém říká, že japonská vláda podnikne konkrétní
kroky, aby snížila závislost země na ropě
importované z Íránu. Americký ministr
financí Timothy Geithner zároveň řekl, že očekává
japonskou a čínskou podporu v otázce sankcí proti
íránskému ropnému průmyslu, aby tak bylo možné
zarazit íránské jaderné ambice. Japonsko je
druhým největším odběratelem íránské ropy a
tamní vláda již požádala ostatní státy Perského
zálivu o pomoc při případných výpadcích
zásobování. Pro Japonsko jsou dostatečné zásoby
ropy klíčové, především kvůli výpadkům energie
spojeným s problémy jaderné elektrárny
Fukushima.

V Barmě byl zastaven 62 let trvající vojenský
konflikt mezi povstalci a vládou
Vláda Myanmaru podepsala 11 bodové příměří s
povstalci z etnika Karen, aby se pokusila ukončit
jedno z nejdelších povstání na světě. V Barmě
existuje několik separatistických skupin, Karenové
ale představovali pro vládu jeden z největších
problémů v této otázce, neboť disponují
plnohodnotnou Karenskou národní
osvobozeneckou armádou (KNLA). Jak uvedly
dříve EU a USA, příměří s jednotlivými
separatistickými etniky je jedním ze základních
předpokladů pro odvolání embarga uvaleného na
Myanmar.

Prezident Spojených států Barack Obama
navrhne daňové úlevy ve snaze zmírnit
nezaměstnanost
Prezident podle svých slov chce navrhnout daňové
pobídky k povzbuzení byznysu v rámci projektu
„bring jobs home“, tedy v navrácení výroby zpět do
USA. Zároveň by chtěl od daňových úlev
odstřihnout firmy, které pracovní místa přemístí do
jiné země. Detaily budou zveřejněny v prezidentem
navrhovaném rozpočtu příští měsíc.

Divize firmy Boeing pro obranu, vesmír a
bezpečnost dokončuje dlouholetou zakázku na
výrobu vrtulníků Chinook pro USA a jejich
spojence
Zakázka za 370 milionů USD se týká dodání 14
vrtulníků 14 CH-47F Chinook. Ty mají být dodány
do počátku roku 2014. Kromě jednoho budou
všechny Chinooky směřovat do Austrálie (7) a
Spojených arabských emirátů (6). „Tyto helikoptéry
se přidávají k více než dvěma stům kusů pro
domácí i zahraniční zákazníky," řekla
viceprezidentka programu H – 47, Leanne Caret.
Vrtulníky budou doručeny do Austrálie a SAE na
základě smlouvy o Zahraničních vojenských
prodejích mezi americkou vládou a těmito dvěma
zeměmi. Program H-47 je několikaletý kontrakt na
dodání 191 Chinooků americké armádě a dalším
zemím v hodnotě 4,3 mld. USD, který byl uzavřen
v srpnu 2008. Tato divize firmy Boeing je jednou
z největších a nejspecializovanějších firem v oboru
s obratem přes 32 miliard USD ročně a více než 63
tisíci zaměstnanci.

Hodnota íránské měny prudce klesá
Kvůli tlaku vyvíjeném USA ve spolupráci s EU,
která se chystá uvalit embargo na íránskou ropu
 23. ledna, jen minulý týden klesla hodnota
íránského rialu o 20 % vůči americkému dolaru.

Pákistánský prezident odcestoval do Dubaje
Pákistánský prezident Asif Ali Zardari, který je ve
své zemi stále více nepopulární, odcestoval na
den do Dubaje ve Spojených arabských emirátech
(SAE) poté, co pákistánský premiér odvolal
ministra obrany a armáda pohrozila "bolestnými
následky". Napětí mezi armádou a civilní vládou v
Pákistánu stále více roste, uprostřed tohoto vývoje
prezident Zardari (SAE), kterému podle uniklých
dokumentů USA pomáhaly zabránit údajně
plánovanému vojenskému převratu chystanému
mocnou armádou, prý odcestoval kvůli lékařské
prohlídce. Podle agentury Reuters ale vysoce
postavený člen vládnoucí strany PPP řekl, že
odcestoval na svatbu. Prezident Zardari do Dubaje
odcestoval již minulý měsíc na několik týdnů, kdy
se odborníci shodovali, že vojenský převrat v
Pákistánu je na spadnutí.

Rusko odmítlo žádost Litvy o výslech bývalého
sovětského prezidenta
Rusko zamítlo žádost litevské generální
prokuratury, aby byl v Litvě vyslechnut bývalý
prezident SSSR Michail Gorbačov kvůli
vyšetřování střelby sovětských jendotek do
litevských demonstrantů ve městě Vilnius v roce
1991, při kterém bylo zabit 17 lidí a 700 zraněno.
Podle ruské strany by vydání Michaila Gorbačova
k výslechu bylo proti zájmům Ruské federace.
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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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