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Výnosy přístavu Burgas zaznamenaly v roce
2011 zvýšení o 37%
Jeden ze tří bulharských černomořských přístavů-
Burgas, zaznamenal zvýšení meziročních tržeb v
roce 2011 o 37,5%. Přístav Burgas tak v roce 2011
vydělal Bulharské vládě zhruba 17 milionů eur.
Podle bulharského ministerstva dopravy za lepší
ekonomické výsledky přístavu může především
změna marketingové strategie a rozšíření klientely.

Stávka v bulharských státních dolech Maritsa
Iztok
Stávkou byly v neděli zasaženy všechny tři doly
této společnosti. Důvodem jsou prý neshody mezi
zaměstnanci a vedením dolu, které trvají již déle
než měsíc. Zaměstnanci státních dolů požadují
vyšší platy i odměny, jak jim bylo slíbeno již v létě
minulého roku.

Čínský premiér na návštěvě Saúdské Arábie
Čínský premiér Wen Jiabao navštívil Saúdskou
Arábii, která je pro Čínu největším dodavatelem
ropy. Navzdory v současnosti napjaté situaci okolo
ropné produkce v Perském zálivu došlo k
podepsání kontraktu mezi saúdskoarabskou
ropnou společností Aramco a čínskou společností
Sinopec. Jedná se o výstavbu nové rafinérie ve
městě Yanbu na břehu Rudého moře, která by
měla produkovat zhruba 400 000 barelů ropy
denně.

V Kazachstánu začaly parlamentní volby
V celkem 9764 volebních místnostech začaly v
neděli kazašské volby do poslanecké sněmovny. V
současnosti zabírá všechna místa v poslanecké
sněmovně strana Nur Otan, vedená
prezidentem Nazarbayevem, avšak podle nového
zákona budou určitá místa garantována i té straně,
která v hlasování skončí druhá, a to i v případě, že
by nepřekročila hranici potřebných 7% hlasů.
Odhady prozatím hovoří o opětovném vítězství
současné vládní strany. Volby začaly zhruba měsíc
poté, co se přiostřily nepokoje ve městě
Zhanaozen, které bylo z hlasování kvůli
výjimečnému stavu vyloučeno.

Datum lednového summitu EU bylo změněno
na 29. ledna 
Evropská unie změnila datum summitu
plánovaného na 30. ledna, informoval unijní zdroj
agentury AFP. Tento den se shoduje s generální
stávkou v Belgii. Zástupci členských států se tak
setkají o den dříve, 29.ledna. Belgičané hodlají
protestovat především proti škrtům ze strany vlády,
spojenými se snahou o konsolidaci veřejných
financí. Dalším důvodem je rozhodnutí vlády zvýšit
věkovou hranici pro předčasný odchod do důchodu
a pozměnit dosavadní způsob výpočtu výše
důchodu.

Polská ekonomika by mohla vzrůst o 3,1% v
roce 2012
Tato prognóza představená guvernérem polské
národní banky (PNB), jímž je Marek Belka, je vyšší
než původní předpoklad vlády, na které je
postaven i státní rozpočet pro tento rok. Vláda
předpokládá růst ekonomiky o 2,5%. Polsko se
jako jediná země EU vyhnulo recesi v průběhu
hospodářské krize. Růst ekonomiky za roky 2010 a
2011 se pohyboval kolem 4%. Guvernér Belka
také zmínil obavy, že riziko růstu inflace je nyní
vyšší. "Evropská komise uznala, že opatření
přijatá Polskem za účelem konsolidace veřejných
financí jsou dostačující. Toto rozhodnutí by mělo
stabilizovat kurz zloteho," řekl ve středu
premiér Donald Tusk. Dle guvernéra PNB je velká
šance, že měna ještě posílí.

Evropská komise chce zjednodušit systém
placení DPH
Evropská komise ke konci týdne učinila první krok
k vytvoření jednotného kontaktního místa pro
všechny služby poskytované elektronicky. Ze
začátku by mělo být místo omezeno na
elektronický
obchod, služby vysílání a telekomunikační
služby. Komise se v budoucnu však bude snažit
rozšířit účel kontaktního místa i na jiné druhy zboží
a služeb. Záměrem je umožnit
podnikům, aby přiznávaly a platily DPH v členském
státě svého zřízení, a ne v členském státě jejich
zákazníka. Služba by mohla být zahájená 1. 1.
2015.

Írán varuje sousední země před zvyšováním
produkce ropy 
Írán v neděli varoval své arabské sousedy před
zvýšováním produkce ropy mající za cíl nahradit
íránskou ropu v případě embarga ze strany
Evropské unie, řekl dnes íránský guvernér
organizace OPEC Mohammad Ali Khatibi.
"Důsledky této situace jsou nepředvídatelné. Proto
by naši arabští sousedé neměli s
těmito nařízeními spolupracovat a měli by se
zachovat rozvážně," uvedl Khatibi  v rozhovoru pro
list Sharq. Země EU navrhly "odklad" tohoto
rozhodnutí od jednoho do 12 měsíců, aby daly
šanci společnostem najít alternativní dodavatele.
Konečné rozhodnutí má být oznámeno 23. 1.
2012. 

Kuba a Írán znovu potvrdily závazek míru a
mnohostrannosti 
Závazek míru a mnohostrannosti v mezinárodní
politice byl vyjádřen již během návštěvy íránského
prezidenta Ahmadinejada na Kubě. Po opuštění
tohoto ostrovního státu se nechal íránský prezident
slyšet, že se svým kubánským protějškem mají
velmi podobné názory na poli regionální i
mezinárodní politiky. Dodal také, že ,, pozice obou
států jsou velice podobné. I díky tomu ze z nich
staly spřátelené země, které budou vždy na straně
té druhé".

Novým prezidentem Guatemaly se stal Otto
Pérez Molina
Po vyhraných prezidentských volbách, které se
uskutečnily v listopadu 2011, nový guatemalský
prezident Otto Pérez Molina složil svou přísahu.
Tento původně armádní generál přislíbil tvrdý boj
proti násilnému zločinu a obchodování s drogami.
Dalším z jeho cílů je snížení počtu chudých lidí a
podvyživených dětí. Prezident sám řekl, že
,,přebírá zemi v krizi, která je blízko morálnímu
bankrotu. Respekt k autoritám a k zákonu byl
vyměněn za korupci a beztrestnost." Zároveň žádá
mezinárodní pomoc v boji proti drogovému
průmyslu. Prezident Pérez Molina je první armádní
postavou, která zemi vede po návratu k demokracii
roku 1986.

Čína kritizuje americké sankce na ropné
společnosti obchodující s Íránem
Podle agentury AFP je hodnotí jako bezdůvodné.
Spojené státy ve čtvrtek, 12. 1. 2012, uplatnily
protiíránské sankce na první tři firmy. Čínský
protest se týká především společnosti Zhuhai
Zhenrong, která kromě obchodů na americké půdě
také zprostředkovala dodávku benzínu do Íránu v
hodnotě 500 milionů USD. "Vyjadřujeme velkou
nespokojenost a odpor proti těmto krokům,"
prohlásila mluvčí čínského ministerstva zahraničí
Liu Weimin.

Spojené státy mají do března schválit lepší
internetovou ochranu státních institucí
Americká vláda do dvou měsíců učiní rozhodnutí,
zda rozšíří pilotní program Pentagonu, který má
chránit státní počítačová data před hackery. Nyní
ho používá například americká Národní
bezpečnostní agentura. Eric Rosenbach, bývalý
důstojník armádní rozvědky, potvrdil, že vzhledem
k častým kybernetickým útokům je pro Ministerstvo
obrany Spojených států tento zamýšlený krok
důležitým článkem v posílení strategické obrany
státu.

Bývalý srbský ministr zahraničí: "Jednání o
statutu Kosova již nemá smysl."
Bývalý ministr zahraničních věcí Srbska a šéf
srbské Strany obnovy (SPO) Vuk Draškovič uvedl
pro deník BLIC, že myšlenka srbského prezidenta
Borise Tadiće na diplomatickou ofenzivu a
následnou dohodu o statutu Kosova již nemá šanci
na úspěch a podle jeho slov jde již jen o marné
pokusy, které by měly být zastaveny. Jednání
o statutu Kosova za účasti zástupců Bělehradu a
Prištiny, stejně jako velmocí a OSN a EU, pod
vedením bývalého finského prezidenta Marttiho
Ahtisaari dle rezoluce 1244 Rady bezpečnosti
OSN byla uzavřena v roce 2007.

Mohamed El Baradei ukončil svou kandidaturu
na egyptského prezidenta
Bývalý šéf Mezinárodní agentury pro atomovou
energii a nositel Nobelovy ceny míru Mohamed El
Baradei odstoupil z kandidatury na budoucího
egyptského prezidenta. Podle vyjádření El
Baradeie v Egyptě stále "funguje minulý režim,
který nyní drží armádní generálové poté, co byl
sesazen prezident Mubarak". Mohamed El
Baradei, který dlouhodobě patří k nejhlasitějším
kritikům egyptské Nejvyšší vojenské rady vedoucí
porevoluční Egypt, dále prohlásil, že kandidovat
bude až ve skutečně demokratické zemi. Odpůrci
vojenského vedení země jsou totiž přesvědčeni o
tom, že se armáda snaží uchovat co nejvíce moci
a privilegií i v "post-Mubarakově éře".

Snaha o řešení sporu o dohlížení nad
průběhem referenda o skotské nezávislosti
Britský ministr pro záležitosti Skotska Michael
Moore navrhuje, že by to měl být
Holyrood, ne Westminster, kdo by měl dohlížet
na průběh hlasování o skotské nezávislosti. Politik
také uvedl, že plánuje prosadit změnu zákona tak,
aby se volební komise, která dohlíží na volby a
referenda v Británii, zodpovídala skotskému
parlamentu. Politik se tak snaží najít shodu v
jednom z hlavních bodů sporu.

V Libyi opět došlo k bojům mezi
znepřátelenými milicemi
U Tripolisu došlo ke střetům mezi znepřátelenou
milicí z jižního Tripolisu a nedalekého městečka
Assabia, kterou tripolská milice obviňuje z věrnosti
bývalé vládě Muammara Kaddafi. Libyjská
prozatímní centrální vláda se zatím nadále ne příliš
úspěšně snaží odzbrojovat milice, protože většina
povstaleckých milic odmítá odevzdat zbraně s
tvrzením, že "noví vládci země jsou příliš
podezřelí".

Generální tajemník OSN: "Syrský prezident
musí zastavit zabíjení vlastních lidí."
Generální tajemník OSN Ban Ki-moon během
konference v hlavním městě Libanonu o
demokracii v arabském světě prohlásil, že syrský
prezident musí zastavit zabíjení vlastních lidí.
Podle názoru generálního tajemníka
je "cesta represe ve slepé uličce". OSN odhaduje,
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že při nepokojích v Sýrii již zahynulo přes 5000 lidí
při vládních zásazích.

Syrský prezident vyhlásil všeobecnou amnestii
pro zločiny v posledních 10 měsících
Syrský prezident Bashar al-Assad vyhlásil
zvláštním prezidentským dekretem všeobecnou
amnestii vztahující se na všechny zločiny
spáchané od 15. března 2011 až do 15. ledna
2012, tedy po celou dobu nepokojů a demonstrací
proti jeho vládě. Informaci přinesla oficiální tisková
agentura SANA.

Norsko ruší obchodní omezení vůči Barmě
Norský ministr zahraničí Jonas Gahr St

Katar chce do Sýrie vyslat arabské vojáky, aby
zastavili "krveprolití"
Katar navrhl poslat vojáky členských zemí Ligy
arabských států do Sýrie, aby bylo zastaveno
krveprolití. Uvedl to pro americkou televizi CBS
katarský emír Hamad bin Khalifa al-Thani, ale jak
by případná "arabská intervence" v Sýrii měla
vypadat již neuvedl. Katarský premiér dlouhodobě
iniciuje při jednáních Arabské ligy v egyptské
Káhiře většinu kroků v otázce syrské situace a stál
i za vysláním pozorovatelské mise či za
pozastavením členství Sýrie v Arabské lize. Katar
již minulý rok vedl arabské zapojení v kampani
podporující svržení libyjského vůdce Muammara
Kaddáfí. Katar tak pokračuje ve své výrazné a
iniciativní zahraniční politice.

Radarový systém "včasného varování" NATO
zahájil svůj provoz v Turecku
Systém včasného varování jaderné obrany zahájil
od 1. ledna 2012 zkušební provoz v anatolské
provincii Malatya na vojenské základně Kürecik.
Na základně se nachází americký vojenský
personál pod velením tureckého velitele,
protože turecká armáda nemá kvalifikovaný
personál pro obsluhu amerického radaru
AN/TPY-2 (X-band). Při své návštěvě Turecka pak
předseda íránského parlamentu Ali Larijani
prohlásil, že pro muslimské země to není dobrá
zpráva, přesto prý Írán "důvěřuje svým tureckým
přátelům". Írán byl o radaru NATO informován
samotným Tureckem, které ústy svého ministra
zahraničí Ahmet Davutoglu ujistilo íránské partnery
o čistě obranném charakteru systému. Velmi
kriticky se proti radarům postavilo již i Rusko, kam
na konci ledna turecký ministr zahraničí míří, aby
Rusy uklidnil a informoval o podrobnostech
rozmístění radarů.

Tunisko slaví první výročí své revoluce a
počátek "arabského jara"
Tunisané na hlavní třídě hlavního města Tunisu v
obrovském počtu oslavují první den nepokojů,

které srvhly tuniského prezidenta Zine al-Abidine
Ben Aliho a zahájily proces tzv. arabského jara.
Bývalý tuniský prezident Zine al-Abidine Ben Ali se
dnes nachází v exilu v Saúdské Arábii.

Jednání mezi nigerijskou vládou a odbory
selhalo - produkce ropy ale pokračuje
Nigerijské odbory oznámily selhání jednání s
vládou o státních dotacích na pohonné hmoty. I
přesto ale stále nedošlo ke slibovanému zastavení
produkce ropy, neboť odbory přislíbily nenarušení
produkce, dokud vláda bude vyjednávat.

První incident mezi USA a Íránem v Perském
zálivu
Video uvolněné Ministerstvem obrany USA
ukazuje několik ozbrojených člunů íránských
Revolučních gard blížících se ve velké rychlosti k
USS New Orleans. Čluny nereagovaly na americké
varování a přiblížily se na několik set metrů.
Podobný incident se odehrál i u břehů Kuvajtu, kde
se jiná ozbrojená plavidla Revolučních gard
přiblížila k dobře viditelné lodi americké Pobřežní
stráže, která v tu chvíli byla tažena jiným
plavidlem. Ani při jednom incidentu nedošlo na
střelbu. Ačkoli se oba incidenty udály již 6. ledna,
zveřejnili je Američané až dnes. Tato zpráva
přichází v době, kdy Írán demonstruje svou
schopnost zablokovat Hormuzský průliv, EU
zvažuje uvalení embarga na íránskou ropu a USA
uvalily zatím nejtvrdší sankce pro íránskou
ekonomiku. Podle odborníků nyní tak všechny
zúčastněné strany zvyšují svou vojenskou aktivitu,
například Američané nyní navyšují počet svých
vojáků v Kuvajtu na 15 000 a Velká Británie
poslala do Arabského moře svou nejmodernější
bitevní loď, torpédoborec HMS Daring. Stejně tak
Spojené arabské emiráty (SAE) nedávno
podepsaly novou dohodu o vojenské pomoci.

Pákistánský premiér se snaží zmírnit napětí
mezi vládou a armádou
Premiér Yousuf Raza Gilani ve svém prohlášení
uvedl, že jeho vládní kabinet plně podporuje celou
armádu i navzdory rostoucímu napětí mezi oběma
stranami. Premiér Gilani dnes jednal se speciální
komisí pro obranu státu. Jeho kabinet bude v
pondělí čelit hlasování o důvěře. Napětí mezi
oběma stranami propuklo poté, co premiér obvinil
několik předních armádních představitelů z příprav
protivládního puče.

Zemřel Rauf Denktash, bývalý vůdce
kyperských Turků
Zastánce nezávislosti kyperských Turků a jedna z
klíčových postav v desítky let trvajícím etnickém
konfliktu na Kypru zemřel v pátek ve věku 88 let.
Brzy budou zahájeny další mírové rozhovory o
sjednocení Kypru, který je klíčovým zdrojem napětí

mezi spojenci NATO Řeckem a Tureckem. OSN
doufá, že obě strany dojdou ke shodě v době, kdy
Kypr bude přebírat předsednictví EU v červenci
roku 2012.

Apple zastavil prodej přístroje iPhone v Číně
Podle vedení společnosti jsou na vině nepokoje,
které doprovázely uvedení nového modelu na trh.
Čína je největším trhem s mobilními telefony na
světě a pro společnost Apple je i druhým největším
odbytištěm výrobků.

Současný taiwanský prezident obhájil svoji
pozici
Prezident Ma Ying-jeou zvítězil v sobotním
hlasování a získal tak druhé volební období ve
svém úřadu. V děkovném proslovu voličům navíc
uvedl, že hodlá i nadále věnovat velké úsilí
posilování vztahů s Čínou. Jeho hlavní
oponentka Tsai Ing-wen přijala odpovědnost za
svoji prohru a následně rezignovala na post
předsedkyně Demokratické pokrokové strany.

Riziko recese eurozóny je až 40% 
Pokud ekonomiky členských států bloku jednotné
měny opravdu postihne recese, meziroční propad
HDP se bude dle analytiků ratingové agentury S&P
pohybovat kolem 1,5%. Tento předpoklad byl
jedním z důvodů snížení ratingu 9 členských zemí
EU.

S&P snížila rating 9 členům eurozóny, Francie:
"Není to katastrofa."
Ratingová agentura v pátek snížila
rating Itálii, Španělsku, Portugalsku a Kypru o dva
stupně a Francii, Rakousku, Maltě, Slovensku a
Slovinsku o jeden stupeň. Německo bylo
obávaného snížení prozatím ušetřeno.
Francouzský ministr financí  Francois Baroin uvedl
po mimořádné schůzce s prezidentem Nicolasem
Sarkozym, že dopad tohoto snížení nebude mít
velký vliv na druhou největší evropskou
ekonomiku. Francouzský rating byl snížen na AA +
 poprvé od roku 1975. "Není to katastrofa. Je
to vynikající výsledek. Ale také to není dobrá
zpráva," řekl ministr televizi France 2 s tím,
že vláda nebude reagovat dalšími úspornými
opatřeními.

Na Taiwanu se rozběhly prezidentské volby
Výsledek těchto prezidentských voleb bude mít
velký dopad na celkové vztahy Taiwanu a Číny.
Současný prezident Ma Ying-jeou sice čelí silné
konkurenci, ale podle odhadů je jeho vítězství v
hlasování velmi pravděpodobné. Jeho soupeřem je
i první kandidátka na taiwanskou prezidentku Tsai
Ing-wen z Demokratické pokrokové
strany. Předpokládaná volební účast se odhaduje
na 80% obyvatel.
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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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