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Latinská Amerika podporuje Argentinu ve věci
Falklandských ostrovů
Události posledních dní potvrdily, že za Argentinou
stojí celá Latinská Amerika. Nárok Argentiny na
Falklandské ostrovy podporují organizace
MERCOSUR, Unasur nebo CELAC. Podpory se
dostává i od jednotlivých států Latinské Ameriky.
To zdůraznil speciální reprezentant pro integraci a
sociální závazky argentinského ministerstva
zahraničí Oscar Laborde. To by podle něj mělo
vést k vyjednávání se Spojeným královstvím,
přesně tak, jak o tom rozhodlo OSN. Britský
premiér David Cameron uvedl, že budoucnost
ostrovů záleží na jejich obyvatelích. Většina
ostrovanů si přeje, aby Falklandy zůstaly pod
Spojeným královstvím. Dále se k celé věci vyjádřil
se slovy, že ,, trvající tvrzení o nároku Argentiny
ohledně držení Falklandských ostrovů zavání
kolonialismem". To proto, že Argentina chce
rozhodovat o lidech, kteří se cítí být součástí
Spojeného království.

USA se znovu pokusí o vytvoření "vesmírného
kodexu"
Spojené státy se tak připojí k úsilí Evropy a dalších
států, které se snaží vypracovat kodex chování pro
vesmírné aktivity. V rámci toho se též řeší,  co
udělat s velkým množstvím vesmírného odpadu,
který znapříjemňuje jakoukoli činnost na orbitě.
Toto prohlášení následuje zhruba týden po
odmítnutí USA podepsat "Mezinárodní kodex
chování pro činnosti v kosmickém prostoru",
protože podle Spojených států je tento dokument
příliš restriktivní.

Mírové sbory USA se po 7 letech vrátí zpět do
Nepálu
Velvyslanectví USA v Katamandu tvrdí, že mírové
sbory složené z dobrovolníků se opět vrátí
do Nepálu sedm let po jejich odchodu z důvodu
vyvrcholení povstání maoistických rebelů. První
členové této mise by měli do země dorazit v
průběhu tohoto roku. Pomáhat budou především v
oblasti zemědělství a potravinářství s cílem
zlepšení kvality tamních potravin, a tím i zdraví
místních obyvatel. Maoistické povstání v zemi
skončilo v roce 2006 poté, co povstalci souhlasili
se zahájením mírových jednání s
vládou. Boje trvaly 10 let a připravily o život
více než 13 000 lidí.

V lednu proběhne setkání státníků a vysokých
funkcionářů v Davosu
Německá kancléřka Angela Merkel se tento měsíc
zúčastní každoročního elitního setkání vlády a
obchodních leadrů ve švýcarském Davosu.
Hlavním tématem bude řešení dluhové krize, která
ovládá globální trhy více jak dva roky.
Předpokládaná účast představitelů vlády a
privátního sektorů je 2600 osob. Setkání by se
měla zúčastnit také šéfka Mezinárodního
měnového fondu (MMF) Christine Lagard,
 americký ministr
financí Timothy Geithner, generální tajemník
OSN Ban Ki-moon a generální tajmeník Ligy
arabských států Nabil Elaraby. Dalšími tématy
pětidenního výročního zasedání bude diskuze
o vlně demonstrací a arabském jaru, ale i
komentář k nadcházejícím prezidentským volbám v
Rusku a Francii.

Indická vláda zvažuje možnost povolení
zahraničních investic do tamních aerolinií
Indický ministr pro leteckou dopravu Ajit
Singh uvedl, že zvažuje povolit zahraničním
investorům zakoupení až 49% podílu místních
aerolinií. Důvodem jsou prý finanční ztráty pěti ze

šesti největších leteckých přepravců v zemi, které
jsou způsobeny zvýšenými cenami paliv v poslední
době. Zahraniční kapitál by podle zastánců návrhu
pomohl situaci indických aerolinií zlepšit.

Ukrajina obměnila ministra financí
Ukrajinský ministr financí Fedir Yaroshenko
rezignoval na svou funkci poté, co prezident Viktor
Janukovyč zkritizoval stav ukrajinského rozpočtu a
promluvil o "bezútěšném ekonomickém výhledu".
Novým ministrem financí bude bývalý ministr pro
hospodářství a současný šéf ukrajinské
bezpečnostní služby Valery Khoroshkovsky.

Maďarský guvernér centrální banky
bagatelizoval rozpory s premiérem
Rozpory se přitom týkají možného omezení
nezávislosti centrální banky způsobeného změnou
maďarské ústavy, která vstoupila v platnost 1. 1.
2012. Ředitel centrální banky Andras Simor uvedl,
že premiér Viktor Orbán přislíbil, že banka zůstane
nezávislou a on tak musí "věřit tomu, co premiér
řekl". Komentář přichází v době, kdy Evropská unie
zahájila řízení proti Maďarsku. Důvěru unie
podkopává dojem, že premiér Orban porušuje
demokratické principy, čímž se zhoršují
ekonomické problémy země.

Rumunská opozice vyzvala premiéra k
odstoupení a požaduje předčasné volby
Rumunská opozice požaduje, aby odstoupil
premiér Emil Boc kvůli vládním návrhům, které
vyvolaly násilné protesty. Oznámil to vůdce
levicové politcké aliance USL Crin Antonescu s
tím, že vznesl požadavek na uspořádání
předčasných voleb nejpozději do konce března.
USL se již zavázala dodržet požadavky
Mezinárodního měnového fondu (MMF), ale
uvedla, že některá úsporná opatření by zrušila,
mezi nimi snižování platů a navyšování daní z
přidané hodnoty.

Cesta pro obnovení diplomatický rozhovorů s
KLDR je prý otevřená
Na tom se shodli představitelé Japonska, Jižní
Korei a USA na schůzce ve Washingtonu.
Diplomaté těchto tří zemí prý budou i nadále
pokračovat v jednáních, aby přiměli KLDR dodržet
dohodu z roku 2005, ve které se zavázala vzdát se
svých jaderných ambicí výměnou za obnovení
dodávek humanitární pomoci. Tzv. šestistranné
rozhovory byly zastaveny v dubnu 2009.

Norské ropné ředitelství nabízí licence k těžbě
Díky obavám o svůj ropný průmysl nabídlo Norské
ropné ředitelství (NPD) 42 firmám produkční licenci
k těžbě v Norském kontinentálním šelfu. Z 60
licencí se 34 nachází v Severním moři, 22 v
Norském moři a 4 v Barentsově moři. Nabídky na
sebe vztahují podmínky stanovené úřady. V roce
2012 norské úřady očekávají 40% růst investic do
ropného sektoru ve srovnání s rokem 2010.

Čínská vláda plánuje větší kontroly přispívání
čínských uživatelů na internetu
Cílem v budoucnu zavedených opatření má být
zamezení přispívání uživatelů do diskusí, blogů
atd. pod falešnými jmény a přezdívkami. Projekt se
nejprve rozběhne v pěti čínských městech a v
blízké době by měl být eventuálně rozšířen po celé
zemi. Odpůrci návrhu argumentují tím, že se vláda

snaží omezit negativní kritiku na internetu vůči
sobě samé a nové nařízení tak efektivněji
napomůže k vysledování konkrétního uživatele.

MMF potřebuje nejméně 500 miliard dolarů pro
eurozónu
Mezinárodní měnový fond (MMF) odhaduje,
že eurozóna potřebuje zhruba 500 miliard dolarů k
tomu, aby mohla čelit dluhové krizi. Z tohoto
důvodu se MMF hodlá obrátit na členské země,
aby zvýšily své příspěvky do MMF.

Stávka pracovníků, kteří se podílí na rozšíření
Panamského průplavu
V pondělí 16. 1. 2012 proběhla stávka těch, kteří
se účastní rozšíření Panamského průplavu. Ti
protestovali za zvýšení platů, placení práce
přesčas a zlepšení bezpečnostních podmínek. The
United group (GUPC), sdružení, které stojí za
projektem za 5, 25 miliardy dolarů oznámilo, že
platy jejich pracovníků jsou nadprůměrné. Nicméně
přiznává problémy s vyplácením mezd. Dodalo ale,
že  podléhá panamským regulacím. Přesto pracuje
na řešení problému s vyplácením. GUPC dále
zdůraznilo, že je připraveno debatovat se
stávkujícími i přes to, že jejich platy jsou vyšší, než
ve většině Panamy.

Německo a Francie požadují, aby EU urychlila
proces daňové koordinace
Německo a Francie tlačí na Evropskou unii, aby
urychlila proces daňové koordinace, a to i přes
námitky britské a irské opozice. Evropské vrcholné
ekonomiky sepsaly dokument "Ways out of the
crisis - Strengthen growth now!", který obohatí
zasedání evropských představitelů na summitu 29.
ledna. Tento dokument předkládá řadu návrhů na
oživení ekonomik bloku 27 států, znovu
také vyzývá k zavedení daně z finančních
transakcí a společného daňového základu. Dle
názoru Francie a Německa by měly být všechny
snahy o zavedení těchto kroků uspíšeny.

Goldman Sachs zaznamenává nižší zisky - to
pocítí především zaměstnanci
Americký bankovní gigant Goldman Sachs snížil
výdaje na odměny svým zaměstnancům v minulém
roce o 21% oproti roku předchozímu a plánuje
propuštění až 7% dosavadního personálu. Ačkoliv
se čtvrtletní profit společnosti zmenšil v průměru o
polovinu, stále se prý podle analytiků jedná o
překvapivě dobré výsledky. Čistý zisk Goldman
Sachs za poslední čtvrtletí tohoto roku byl v
porovnání se stejným obdobím roku
předcházejícího o 58% nižší (1,01 miliardy USD).
Podle vedení této bankovní společnosti byly
výdělky za rok 2011 meziročně horší o 47%.

Argentina čelí ekonomickým problémům
Mnoho argentinských provincií je pod tlakem kvůli
tomu, že veřejné výdaje rostou rychleji než příjmy.
Provinční vlády nejvíce vydávají za platy, které od
roku 2007 výrazně vzrostly z důvodu vysoké
inflace. Snížená schopnost vlád vyplácet mzdy se
odráží na nespokojenosti obyvatel a nižších
příjmech z hornictví a investic do energetiky.
Ropné společnosti  Schlumberger a Halliburton v
září oznámily, že chtějí opustit provincii Santa Cruz
z důvodu veřejných nepokojů. Po domluvě s
federální vládou z jejich rozhodnutí sešlo.
Provincie Santa Cruz má jedny z největších zásob
ropy a zemního plynu v Argentině. Jsou zde i
naleziště drahých kovů. Přesto byla místní vláda
nucena vytvořit úsporný plán. K jeho schválení
kvůli vniknutí stovek protestujících nedošlo.
Policejní analytik Patricio Giusto uvedl, že v
posledních 3 nebo 4 měsících v některých
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provinciích výrazně stoupl počet silničních blokád.
Přesto to všechno jsou tyto ekonomické problémy
menší než za krize 2001/2002. Tehdy byly některé
provincie nuceny zavést svou vlastní měnu pro
vyplácení mezd. Důvodem byla vysoká úroveň
dluhu.

Aung San Suu Kyi se zaregistrovala do
barmských parlamentních voleb
Hlavní pro-demokratická aktivistka v zemi a
zároveň předsedkyně strany Národní liga pro
demokracii (NLD) se tak zúčastní hlasování, které
v zemi proběhne 1. dubna tohoto roku. Aung San
Suu Kyi byla propuštěna z domácího vězení v
listopadu 2010 a po bojkotu posledních voleb se
znovu zapojila do reformních snah. Doplňovací
parlamentní volby by měly doobsadit 48 volných
křesel, které vznikly po odchodu některých
poslanců. NLD by podle slov svého vedení chtěla
obsadit zhruba 40 z těchto volných míst.

Velká Británie se připravuje na možný kolaps
eurozóny
Britská vláda zahájila "rozsáhlé plánování", pro
případ, že by eurozóna zkolabovala. Ministr financí
James Sassoon uvedl, že plány jsou zaměřeny "na
všechny možné výsledky krize eurozóny". Uvedl
také, že Británie chce eurozónu jako silného a
dynamického partnera a je na její představitelích,
aby převzali vedoucí úlohu při podpoře eura jako
měny.

BHP Billiton v tomto roce očekává rekordní
odbyt železné rudy
Tento odhad byl zveřejněn i navzdory tomu, že se
očekává globální zpomalení ekonomik. BHP navíc
zaznamenalo 22% nárůst odbytu železné rudy v
posledním čtvrtletí roku 2011. Podobně rekordní
statistiky hlásí i největší rival BHP společnost Rio
Tinto. Vedení BHP Billiton očekává v tomto roce
vytěžení více než 159 milionů tun této suroviny.
Poptávku ženou kupředu především Čína a Indie.

Francouzský prezident Sarkozy začal
vyjednávat o zlepšení situace francouzského
hospodářství
Francouzský prezident Nicolas Sarkozy začal nové
kolo jednání s představiteli podnikatelské sféry
ohledně oživení francouzského hospodářství a
snížení míry nezaměstnanosti, která se blíží k
10%. Setkání předchází francouzským
prezidentským volbám v březnu. Nynější prezident
dle průzkumů veřejného mínění ztrácí na
oblíbenosti. Středeční setkání je zaměřeno
především na vytváření nových pracovních
míst. Jedním z prezidentových návrhů je pomoc
podnikům snížením nákladů na zdravotní a
důchodové dávky pro zaměstnavatele. Požaduje
také zvýšit daň z obratu k vyrovnání nákladů na

toto snížení. Opoziční socialisté tvrdí, že schůze
začaly příliš pozdě a jsou zaměřeny pouze
na zahájení prezidentské kampaně.

Spoluzakladatel Yahoo rezignoval na post ve
správní radě společnosti
Jerry Yang zakládal tuto internetovou společnost v
roce 2005 spolu s Davidem Filem. V letech 2007
až 2009 byl pak jejím generálním ředitelem. Jerry
Yang odstoupil ze své funkce dva týdny poté, co
vedení společnosti převzal Scott Thomson, bývalý
ředitel firmy PayPal. Yang si znepřátelil ostatní
členy představenstva především tím, když v roce
2008 zablokoval nabídku na převzetí od
společnosti Microsoft v hodnotě 47,5 miliardy
dolarů. Současná tržní cena Yahoo činí 20 miliard
USD.

Rozpočtový deficit Bulharska za rok 2011 činí
2,1%
Bulharsko tak má jeden ze tří nejnižších
rozpočtových deficitů v Evropě. Premiér země
Bojko Borisov uvedl, že se Bulharsko snaží být
vždy o krok napřed před Německem. Premiér také
sdělil, že pověřil ministra hospodářství úkolem, aby
byl v letošním roce zvýšen objem investic. "Aby
se předešlo nedorozumění: našimi nejcennějšími
investory jsou ti, kteří vytvářejí pracovní místa a
pomáhají exportu."

MMF vyzval ke krokům, které by zmírnily
nynější krizi eurozóny 
Výkonná rada Mezinárodního měnového fondu
(MMF) jednala v noci na dnešek o posílení
finančních zdrojů fondu. Zdůraznila i nutnost
kolektivních kroků zmírňujících dopad nynější
krize eurozóny. Rada také přivítala evropský
návrh, který počítá s tím, že Evropa poskytne
fondu dalších 150 miliard eur, aby zvýšila jeho
úvěrovou kapacitu. Nynější úvěrová kapacita fondu
se pohybuje na asi 350 miliardách dolarů. Jednání
přichází v době, kdy se skupina G20 připravuje na
únorová jednání, na kterých má být projednáno i
navýšení peněžních zdrojů právě pro MMF.

Vojenský výbor NATO zahájil dvoudenní
jednání
Jednání Vojenského výboru NATO se zúčastní
vedoucí představitelé jednotlivých armád
členských zemí NATO, které jsou členy severní
aliance. Výbor se má významně zabývat otázkou
Kosova, neboť velitel sil NATO v Kosovu (KFOR)

Erhard Drews a šéf mise EULEX Xavier de Marnac
mají informovat členy NATO o současné situaci v
Kosovu a případných dalších krocích.

Ústavní komise francouzského Senátu se
vyjádřila proti "zákonu o arménské genocidě"
Ústavní komise oznámila, že návrh zákona, který
stanovuje jako trestný čin popírání událostí v
Arménii a Turecku v roce 1915 jako je genocidu, je
v rozporu s francouzskou ústavou. Závěr komise
nemůže zabránit Senátu hlasovat o návrhu, ale
podle deníku Hürriyet lze očekávat silný dopad na
jednotlivé senátory. Kvůli tomuto zákonu již byly
výrazně ochromeny vzájemné diplomatické vztahy
mazi Francií a Tureckem.

Íránský ministr zahraničí v Turecku
Íránský ministr zahraničí Ali Akbar Salehi dorazil
do Turecka na jednání s tureckými představiteli o
íránském jaderném programu. ministr Salehi se
setká i s tureckým premiérem Recep Tayyip
Erdoganem a prezidentem Abdullahem Gül.

Indie odmítla nové sankce proti Íránu a bude
pokračovat v dovozu íránské ropy
Indický ministr zahraničí Ranjan Mathai oznámil,
že Indie nebude spolupracovat se Západem v
uvalování ropného embarga na Írán a bude nadále
čerpat íránskou ropu. Indie podobně jako Turecko
souhlasí pouze se sankcemi, které jsou uvaleny v
rámci OSN a které Indie dodržuje.

Důstojník kanadské rozvědky obviněn ze
špionáže pro Rusko
Kanadský důstojník vojenské zpravodajské služby
Paul Jeffrey Delisle čelí obvinění ze špionáže ve
prospěch Ruska, informaci přineslo zpravodajství
CTV.  Podle zprávy o špionáži Paul J. Delisle
dodával Rusům tajné informace, které údajně
informovaly například o pohybu vojenských lodí
NATO, od července 2007.

Írán zpřísní ochranu lidí pracujících na
jaderném programu
Íránský první viceprezident Mohammad Reza
Rahimi oznámil zpřísnění bezpečnopstních
opatření na ochranu zaměstnanců íránského
jaderného programu. Podle vyjádření prvního
viceprezidenta vydal pokyn k přepracování
ochrany "lidí aktivních v oblasti
jaderného programu bez ohledu na jejich pozici"
pokyn íránský prezident Mahmoud Ahmadinejad, a
to v souvislosti s atentátem z 11. ledna na
íránského jaderného vědce.
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