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Prioritou Srbska by nemělo být členství v
Evropské unii, tvrdí Demokratická strana
Srbska
Prioritou Srbska by dle představitelů strany nemělo
být členství v Evropské unii, ale spíše
ustálení dobré hospodářské spolupráce s její
členskými státy. "S blížícím se dnem, kdy by
mělo být rozhodnuto o kandidatuře Srbska do EU,
se tlak na zemi zvyšuje, což dokazuje, že by měl
být ustálen nový druh vztahů, " řekl mluvčí strany
Petar Petkovic na tiskové konferenci.

Vstupu do EU pomůže chorvatské stagnující
ekonomice, říká chorvatský prezident
Členství v EU posílí chorvatskou
stagnující ekonomiku, tvrdí chorvatský
prezident Ivo Josipovic jen několik dní před
chorvatským referendem o vstupu do EU. Podle
prezidenta Chorvatska přinese EU "ještě
větší otevřenost a vystaví zemi potřebné
hospodářské soutěži, know-how a
vzdělání. Chorvatský prezident dále přislíbil, že se
země nevzdá své suverenity, že bude pouze
"inteligentně investovat její část do nejvíce
prosperujícího politického a hospodářského
společenstvím na světě."

Irák a Spojené arabské emiráty žádají zastavení
eskalace napětí mezi Západem a Íránem
Spojené arabské emiráty (SAE) a Irák vyzvaly k
zastavení eskalace napětí mezi Západem a Íránem
kvůli hrozbě íránského obsazení strategické
Hormuzského průlivu, což by bylo pro ekonomiku
Iráku i SAE velmi nebezpečné. Oznámil to irácký
ministr zahraničí Hoshyar Zebari na tiskové
konferenci se svým protějškem Abdullahem bin
Zayed al-Nahayan ze Spojených arabských
emirátů. 90% veškerého iráckého ropného vývozu
projde právě Hormuzským průlivem a pro Spojené
arabské emiráty se nacházejí přímo u průlivu.

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v
Evropě: "Kazašské volby nesplňují základní
demokratické principy"
Podle zprávy této organizace by mělo vedení
tohoto post-sovětského státu umožnit širší účast
opozičních politických stran v hlasování.
Předběžné výsledky hovoří o tom, že vládní
strana Nur Otan získala 80,7% hlasů, zatímco
potřebnou 7% hranici pro vstup do poslanecké
sněmovny překonaly jen další dvě strany- Ak Zhol
a Komunistická lidová strana. Strana Ak Zhol je
zaměřena především na byznys a přilákání
investorů do země.

Francouzský ministr zahraničí zvažuje zmírnění
sankcí vůči Barmě
Francouzský ministr Alain Juppé to oznámil při
svém setkání s barmským prezidentem. Na
návštěvě Barmy zároveň vyznamenal
představitelku tamní opozice Aung San Suu Kyi
Řádem komandéra Čestné legie. Francie prý
pozorně sleduje průběh demokratických reforem v
zemi a je připravena společně s celou EU pozitivně
zareagovat v případě dalšího příznivého vývoje v
zemi. To ostatně již dříve uvedl i britský ministr
zahraničí William Hague.

Chorvatská inflace za rok 2011 dosáhla 2,3%
Informaci poskytl národní statistický úřad agentuře
AFP. Ceny alkoholu a tabákových výrobků vzrostly
o 6,8%, zatímco ceny potravin o 3,6%. Ceny
energií také vzrostly o 2,7%. Chorvatsko, které má
vstoupit do Evropské unie v roce 2013, očekává
dle prognózy Světové banky a
Chorvatské centrální banky v letošním roce recesi.
Růst ekonomiky za rok 2011 se pohyboval okolo

0,4%.

Guatemalská armáda se zapojila do boje proti
drogovému průmyslu
Pouhý den po své inauguraci prezident Pérez
Molina dal rozkaz armádě, aby se zapojila do boje
proti drogovým kartelům. Prezident Pérez Molina je
sám vysloužilým vojákem. Povolal armádu z toho
důvodu, aby se "neutralizoval organizovaný zločin"
a pomohla policii. Právě do policie se podle
státních úředníků v některých státech drogová
mafie infiltrovala. Guatemala tak následuje své
sousední státy- Mexiko a Honduras. I ty využívají
služeb armády k potlačení drogového průmyslu.

Situace v Maďarsku budoucnost rakouských
bank navzdory ztrátám neohrozí
To řekl guvernér rakouské centrální banky Ewald
Nowotny. Zároveň dodal, že vzhledem k
výsledkům zátěžových testů ani neočekává
potřebu navyšování kapitálu rakouských
bankovních institucí. Ztráta maďarských divizí
Raiffeisen Bank International a Erste Group se
pohybuje okolo 320 milionů eur za rok 2011.

Nikaragua chce zvýšit svůj prodej na
zahraničních trzích
Asociace producentů a exportérů Nikaragui plánuje
smlouvy za 40 milionů amerických dolarů na 6
zahraničních trzích. To uvedla šéfka
organizace Azucena Castillo. Nikaragua se v tomto
roce zúčastní i 3 důležitých turistických akcích ve
Španělsku, Anglii a Guatemale. Na těchto akcích
se předvedou hoteliéři a cestovní agentury. Další
prezentace země budou v evropských státech
nebo v USA. Ty by se měly týkat hlavně jídla. Paní
Castillo dále podtrhla důležitost programu, který
pomáhá malým a středním firmám exportovat své
produkty. Pravě tyto firmy tvoří až 97% všech
podniků, které své produkty vyváží.

Světový cestovní ruch vzrostl v roce 2011 o
4,4%
Počet zahraničních turistů tak překročil 980
milionů, a to i v době politických
a hospodářských krizí loňského roku. Dnes o tom
informovala agentura AFP. Podle Světové
turistické organizace v letošním roce růst však
zpomalí. Prognóza se pohybuje kolem 4%, do
konce roku by mohl počet zahraničních cestujících
překročit hranici 1 miliardy.

Ruský prezident navrhl zákon, který obnovuje
přímou volbu gubernátorů 
Návrh zákona byl předložen ruskému parlamentu.
Dosud kandidáty na posty gubernátorů navrhoval
prezident ze seznamu uchazečů, který sestavuje
vládnoucí politická strana Jednotné Rusko. Ti byli
následně schvalování regionální správou. Dle
prezidentova návrhu by teď kandidáty mohly
vybírat politické strany. Pokud návrh projde, stav
by se vrátil před rok 2004, kdy byl během
funkčního období prezidenta Putina zákon změněn
do dnešní podoby. Opozice tehdy krok silně
kritizovala.

Mexiko posílilo své vazby s Vietnamem
Stalo se tak po návštěvě mexického prezidenta
senátu José Gonzáleze Morfiny. Ten se setkal s
Nguyen Sinh Hungem, předsedou vietnamského
národního shromáždění. Předseda Nguyen Sinh
Hung uvedl, že tato mexická návštěva je důkazem
o přátelských vazbách a spolupráci mezi oběma
zeměmi. Zároveň prý také posílila legislativní
vazby. Vietnamský předseda dále oznámil, že
vietnamský parlament je připraven podporovat
navazování užších vztahů mezi Mexikem a dalšími

členy ASEAN.

Francouzský prezident Nicolas Sarkozy během
návštěvy Španělska obdržel Řád zlatého rouna
Francouzský prezident dnes jako první ze
zahraničních státníků navštívil nového
španělského premiéra, jímž je Mariano Rajoy.
Během své návštěvy upozornil, že Evropa čelí
bezpříkladné krizi. Z části tak reagoval na ztrátu
top ratingu Francie. "V podstatě se nic nemění,"
sdělil. "Musíme snížit deficity,
zvýšit konkurenceschopnost našich zemí, omezit
výdaje a znovu rozproudit růst," řekl a naléhal, aby
vlády zachovaly klid. Hlavním důvodem návštěvy
bylo však obdržení Řádu zlatého rouna. Ten byl
panu Sarkozy udělen španělským králem Juanem
Carlosem za pomoc v boji proti baskickým
separatistům z organizace ETA.

Nižší rating akcie v západní Evropě neohrozil,
obavy z vývoje situace v Řecku přetrvávají
Akcie na hlavních západních evropských burzách
zahájily týden růstem, a to i přes obavy kvůli
snížení ratingu 9 členských států EU. Investoři
projevují obavy spíše o další vývoj v  Řecku. To
bude dle šéfa oddělení státních ratingů S&P
Moritze Kraemera již brzy v platební neschopnosti.
Řecku se prozatím nedaří dialog s věřiteli o odpisu
části řeckého dluhu, jedné z podmínek pro 2.
záchranný balík, bez nějž se země ocitne na
pokraji bankrotu. Další kolo rozhovorů proběhne
tuto středu.

Evropská komise kritizuje snížení ratingu zemí
eurozóny 
Mluvčí Evropské komise Olivier Bailly dnes uvedl,
že dle něj načasování této změny hodnocení je
velmi podivné. Dle jeho názoru má Evropská
komise více informací, než-li ratingové agentury
a eurozóna, stejně jako jednotlivé státy postupují
pozitivně směrem k řešení svých finančních
problémů. Odsoudil také názor agentur, že
se eurozóna zabývá pouze škrty vládních výdajů.

V Egyptě je nedostatek pohonných hmot
V Egyptě je nedostatek pohonných hmot, který
vede k frontám u čerpacích stanic a podle
agentury Reuters se mezi Egypťany v souvislosti s
událostmi v Nigérii spekuluje o tom, že vláda by
mohla chystat snižování státních dotací v zájmu
udržení státního rozpočtu. Egyptské úřady ale
ujišťují, že nic takového v plánu není.

Rumunský premiér Emil Boc žádá o dialog,
protesty pokračují
Po čtyřech dnech demonstrací proti vládním
škrtům požádal rumunský premiér o dialog.
Nepokoje začaly poté, co jeden z politiků, Raed
Arafat, odstoupil na protest proti reformám
systému veřejného zdravotnictví. Demonstrace
postupně přerostly v širší nepřátelství vůči vládní
politice. Po nedělních nepokojích dnes vláda
svolala mimořádné zasedání.

Portugalsko vyjádřilo podporu Srbsku v EU i
při dialogu s Kosovem
Portugalský ministr zahraničí Paulo Portas při své
návštěvě Srbska jako čestný host na
konferenci srbského ministerstva zahraničí ujistil
svého srbského protějška Vuka Jeremiće, že
Portugalsko i přes pochyby některých zemí EU
plně podporuje Srbsko v členství v EU i srbské
předsednictví OBSE pro rok 2014 a 2015. Dále
portugalský ministr ujistil, že Portugalsko
prosazovalo udělení statutu kandidátské země EU
Srbsku již v prosinci. K otázce dialogu Srbska s
Kosovem Portugalsko pak slovy svého ministra
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uvedlo, že podporuje jeho pokračování a spoléhá
na Srbsko při udržení stability regionu.

Venezuela oznámila uzavření svého konzulátu
v Miami
Zavření konzulátu a návrat celého personálu zpět
do Venezuely z důvodu zachování bezpečnosti
potvrdil kancléř země Nicolás Maduro. Podle něj
konzulát již několik týdnů dostával násilné
výhrůžky, které byly spojeny s terorismem.
Spojené státy považují zavření konzulátu za
svrchovanou akci vlády prezidenta Cháveze. Podle
BBC USA nebude na tuto akci reagovat novými
opatřeními.

Irák obvinil Turecko z vměšování se do
vnitřních záležitostí a varoval před následky
Irácký premiér Nouri al-Maliki zkritizoval na kanálu
satelitní televize Al-Hurra Turecko za "zásahy do
iráckých záležitostí" a varoval, že by turecké
jednání mohlo vyvolat konflikt na Blízkém východě.
Podle iráckého premiéra Turecko hraje roli, která
by mohla přinést katastrofu a občanské války do
celého regionu, což by pak dle jeho slov ovlivnilo i
samotné Turecko, které dlouhodobě "řeší
různé sekty a etnické skupiny". Turecký premiér
Recep Tayyip Erdogan naopak již 10. ledna v
telefonickém rozhovoru vyjádřil své obavy z vývoje
v Iráku, kde vře politické napětí mezi šíity a
sunnity.

Bývalý albánský premiér byl nejvyšším soudem
zproštěn viny v korupční aféře
Albánský nejvyšší soud zprostil bývalého premiéra
Ilira Metu obviněného z korupce při stavbě vodní
elektrárny a odsouzeného na 2 roky. Soud rozhodl,
že obžalobě se nepodařilo prokázat vinu. Ilir Meta
stál v čele albánské vlády v letech 1999 - 2002 a
stojí v čele socialistické strany Hnutí pro integraci,
která je součástí albánské vládní koalice.

Kazašské volby prozatím probíhají bez
násilností
Právě probíhající parlamentní volby v Kazachstánu
jsou pod dohledem tisícovky zahraničních
pozorovatelů, přičemž zatím nebyla hlášena žádná
narušení klidného průběhu hlasování. Volby se
účastní celkem 7 politických stran, které mají nyní
podle nových pravidel větší šanci pro vstup do
poslanecké sněmovny. K volebním urnám by mělo
přijít okolo 9,2 milionu obyvatel.

Moody´s a Fitch potvrdily francouzský AAA
rating
Ačkoliv agentura Moody´s v reakci na snížení
ratingu konkurenční agenturou S&P potvrdila
stávající status Francie, sdělila také, že zváží
přehodnocení "stabilního" výhledu. Třetí
největší ratingová agentura Fitch také potvrdila

rating Francie na nejvyšší úrovni a informovala,
že nemá v plánu jej v tomto roce měnit.

Ztroskotaná loď Costa Concordia může stát až
1 miliardu dolarů - "událost zahýbe s
pojišťovnickými trhy"
Podle předběžných informací by ztroskotaná
výletní loď Costa Concordia vlastněná
společností Karneval Corp by mohla britskou
námořní pojišťovnu Lloyds v Londýně stát až 1
miliardu amerických dolarů. Tímto se ztráta lodi
stává největší pojišťovací ztrátou za jednu loď v
historii. Loď Costa Concordia byla pojištěna i u
dalších společností jako je
Assicurazioni Generali SpA, RSA Insurance
Group Plc a XL Group Plc., které budou muset
vyplatit zhruba 512 milionů dolarů. Akcie
společnosti Karneval Corp již propadly a vrak lodi
by podle odborníků mohl mít vliv na globální trhy s
pojišťovnictvím.

Moldávie uspořádá referendum o ústavních
změnách
Vládnoucí moldavská strana Aliance pro
evropskou integraci chce uspořádat referendum o
ústavních změnách, a to do konce dubna. Po
takových změnách by pak musel prezident
Moldávie zvolen do jednoho měsíce.
Prezident Moldavska bude muset být zvolen do
měsíce, uvádějí místní noviny Panorama.
Moldavský premiér Vlad Filat pak řekl, že se jedná
o vládní snahu najít východisko z politické krize.

Jon Huntsman odstoupil z boje o nominaci
Republikánské strany na post prezidenta
Bývalý americký vevyslanec a někdejší guvernér
státu Utah odstoupil s odůvodněním, že  nastal
čas, aby se republikáni soustředili na kandidáta,
který může porazit Baracka Obamu a dokáže
zvrátit nepříznivý ekonomický vývoj. Tím
kandidátem je podle něj Mitt Romney. Jon
Huntsman je tak již čtvrtým kandidátem, který
odstoupil z boje o nominaci. Před ním tak učinili
Herman Cain, Michele Bachmann a Tim Pawlenty.

Generální tajemník OSN vyzval Radu
bezpečnosti OSN k jednání v otázce Sýrie
Generální tajemník OSN Ban Ki-moon na
energetickém summitu v Abu Dhabi apeloval
na Radu bezpečnosti OSN, aby přistoupila k
jednání s rostoucí vážností situace v Sýrii, která je
podle generálního tajemníka OSN nepřijatelná.

Mezinárodní soudní dvůr otevřel novou
instituci - Mezinárodní finanční tribunál
Při Mezinárodním soudním dvoru v
Haagu (ICJ) byl zřízen Mezinárodní finanční
tribunál (PRIME Finance) pro řešení finančních
sporů po celém světě. Jméno tribunálu

PRIME Finance je zkratkou "Panel of Recognized
International Market Experts in Finance" -
"Panel uznaných mezinárodních odborníků na trhy
a finance". Tribunál bude zaměstnávat tým téměř
100 soudců, kteří budou mít plnou odbornou
podporu mezinárodních odborníků na právo a
ekonomiku. Zřízení nového právního
institutu podporuje město Haag i nizozemské
ministerstvo hospodářství. PRIME Finance bude
sídlit stejně jako ICJ a Stálý rozhodčí soud v Paláci
míru v Haagu.

Francouzský prezident pod tlakem v důsledku
snížení francouzského ratingu
Dle deníku Irish Times čelí francouzský prezident
Nicolas Sarkozy tlakům ohledně zvládání
ekonomické situace země v době, kdy se
francouzská vláda snaží zahladit škody způsobené
ztrátou top ratingu společnosti Standard & Poors.
Voliči budou rozhodovat o novém prezidentovi již v
dubnu a ztráta ratingu může významně ovlivnit
šance pana Sarkozyho na znovuzvolení. Prezident
se v týdnu setká s odboráři a zaměstnavateli, dle
očekávání se rozhovory zaměří na iniciativu ke
stimulaci růstu ekonomiky.

Podezření z recese ekonomiky Velké Británie
Podle prognóz The Item Club je možné, že
ekonomika Velké Británie již zažívá recesi. V
posledním čtvrtletí loňského roku pokleslo HDP
země a měl by dále klesat v následujících třech
měsících. I přes možnost, že eurozóna vyřeší krizi
deficitů státních rozpočtů, ekonomika Velké
Británie bude tento rok růst jen o 0,2%. Podle The
Item Club ekonomika neporoste do roku 2014,
jelikož pokračování krize eurozóny bude
pravděpodobně zpomalovat investice Spojeného
království. I kdyby byl problém vyřešen, očekávány
růst je o 1,75% v roce 2013 a 2,8% v roce 2014.

Španělský premiér reagoval na agenturu
Standard & Poor's
Dle španělského premiéra Mariana Rajoye jeho
země nepotřebuje lekci ekonomie. Ví, jak získat
důvěru, jakož i jak vytvářet nová pracovní místa
a stimulovat ekonomiku. Poté, co zmíněná
agentura snížila rating Španělska, uvedl premiér,
že hodlá předstoupit před Evropskou komisi, aby
sdělil své návrhy na způsob, jak bránit euro,
kontrolovat deficit a zavést hospodářské reformy.
Ratingová agentura snížila v pátek hodnocení
země z AA- na A a pohrozila dalším snížením,
pokud premiérová vláda nezačne s realizaci plánu
pracovních reforem.
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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.

© 2011 Blue Projects Agency

www.pressexpress.cz strana 2 www.rychlenoviny.cz

http://www.pressexpress.cz/
http://www.pressexpress.cz/

