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Libye bude prověřovat své velvyslance po
celém světě
Libyjská vláda nyní přehodnocuje své velvyslance
po celém světě a hodlá nahradit ty, kteří měli
nějaký vztah s Muammarem Kaddafi. Informovala
o tom agentura Reuters s odvoláním na
nejmenovaný zdroj v libyjském ministerstvu
zahraničí.

Davos 2012 - kapitalismus je třeba změnit,
budoucnost je v trvale udržitelném rozvoji a
byznys musí být sociálně odpovědný
Davos 2012 byl jedním z nejotevřenějších WEF,
jak potvrdil i starosta Davosu Hans Michel, a to i
díky hnutí Occupy WEF. Kromě současných témat
jako je evropská dluhová krize ze Světového
ekonomického fóra (WEF) v Davosu vyplývají i
nadčasové závěry do budoucna. Společnosti již
podle velké části na slovo vzatých účastníků
nevyhovuje současný model kapitalismu, který je
třeba přizpůsobit, či dokonce nahradit. Ve více
obecných diskusích se WEF shoduje v tom, že je
třeba nastolit cestu k tzv. trvale udržitelnému
rozvoji a jeho reálné aplikaci stejně jako se
vypořádat s plýtváním. Hlavními tématy byly také
potravinová bezpečnost a vážná hrozba
nedostatku vody. Padla i myšlenka, že byznys se
musí stát sociálně odpovědným a přínosným pro
společnost.

Libye chce uspořádat regionální bezpečnostní
konferenci
Libyjský premiér Abdurrahim al-Keib vyzval k
uspořádání regionální bezpečnostní konference
ministrů vnitra a obrany v rámci boje proti šíření
zbraní po pádu Muammara Kaddafi. Podle OSN
libyjská občanská válka uvolnila do oběhu obří
množství zbraní, které se mohou zásadně
podepsat na bezpečnosti v oblasti a zvláště pak v
Nigérii, Nigeru a Čadu. Libyjská vláda je
přesvědčena, že zbraně záměrně šíří exiloví
příznivci zabitého libyjského vůdce Muammara
Kaddafi. "Je to hrozba pro nás i pro naše sousedy,
stejně jako pro naše vzájemné vztahy," řekl
libyjský premiér při jednání Africké unie.

Na Světovém ekonomickém fóru se řeší
ztracená souvislost mezi skutečným a
finančním trhem 
Šéf Morgan Stanley pro Asii Stephen Roach v
Davosu prohlásil, že současným problémem
kapitalismu a ekonomiky jako celku je rozdíl mezi
reálnou ekonomikou a finančními trhy, které si již
začaly žít vlastním životem. Lídr britských
labouristů Ed Miliband je pak přesvědčen, že se
svět nachází v historickém momentu, který spočívá
v hluboké krizi kapitalismu způsobené
neregulovanými trhy a financemi. Podle názoru
hlavy britských labouristů má každý trh svůj
"strop", přes který nejde jít, a ten musí být označen
a nastaven.

Spojené království vytvoří vzdušný most ze
Svaté Heleny na Falklandy
Britská vláda tak reaguje na možnost
zrušení všech letů chilských aerolinek LAN na
Falklandy. To vše na popud Argentiny. Ostrovy by
tak měly být ve spojení se světem díky letišti na
ostrově Svatá Helena, který se nachází v jižní části
Atlantického oceánu a je stejně, jako Falkladské
souostroví britským zámořským územím.
Destinace jsou od sebe vzdáleny 7000 km. Projekt
letiště v hlavním městě Svaté Heleny Jamestownu
je starý již 7 let. Kvůli tlakům mezi Argentinou a
Spojeným královstvím se britská vláda rozhodla
projet za 300 milionů dolarů konečně zrealizovat.

Brazílie zaznamenala neustále se zvyšující
počet imigrantů
Pozice 6. největší ekonomiky světa znamená pro
Brazílii zvýšený počet imigrantů. Do země imigrují
nevzdělaní pracovníci, tak i lidé s univerzitním
vzděláním. Země nyní řeší dva rozdílné problémy -
jak vyřešit problém nelegálních přistěhovalců, z
velké části Haiťanů a jak nabídnout vysokoškolsky
vzdělaným lidem práci adekvátní jejich vzdělání.
To však nebude tak jednoduché - demografické
studie prokázaly, že počet vysokoškolsky
vzdělaných v Brazílii převyšuje poptávku. Naopak
pracovníků bez vzdělání, které země potřebuje, je
nedostatek. Ministr obrany a zároveň bývalý
ministr zahraničí Celso Amorim uvedl, že mezi
imigranty se nachází i velká skupina Brazilců, kteří
se vrací zpátky do rodné země.

Norský premiér se omluvil za účast Norů při
holocaustu
Norský premiér Jens Stoltenberg se veřejně
jménem norské vlády omluvil za účast Norů v
zatýkání a deportacích Židů během druhé světové
války. Premiér prohlásil při pietním aktu u
příležitosti Mezinárodního dne holocaustu v pátek,
že je důležité přiznat a uvědomit si, že norská
policie a jiní další Norové se na holocaustu podíleli.
Statistiky uvádějí, že z Norska bylo deportováno
772 Židů.

V Barentsově moři byly odhaleny další zásoby
ropy
Norská společnost Statoil provozující těžbu v
Barentsově moři na ropném poli Sn

Bangladéš podepsala s Indií dohodu o
výstavbě elektrárny v hodnotě 1,5 miliardy USD
V budoucnu postavená uhelná elektrárna o výkonu
1300 megawatt by měla pomoci snížit neustálé
výpadky elektrické energie, které jsou v Bangladéši
na denním pořádku. Bangladéš v současné době
spoléhá hlavně na zchátralé a zastaralé plynové
elektrárny. Ekologové se však obávají negativního
dopadu celého projektu na životní prostředí. Minulý
rok podepsala bangladéšská vláda dohodu s
Ruskem o výstavbě dvou nových jaderných
elektráren, každá o výkonu 1000 megawatt, které
by měly být uvedeny do provozu v roce 2018.

Papua Nová Guinea- vůdce nedávného pokusu
o převrat zatčen a obviněn z vlastizrady
Plukovník ve výslužbě Yaura Sasa, který minulý
týden spolu s dalšími dvaceti vojáky obsadil jedny
z papuánských kasáren, byl obviněn z vlastizrady,
ačkoliv i nadále tvrdí, že jednal podle vládních
rozkazů. Povstání proběhlo proti vládě jednoho z
premiérských kandidátů Petera O´Neilla. Plukovník
Sasa dle oficiálního prohlášení svého jednání
nelituje, jelikož pouze plnil rozkazy sira Michaela
Somareho, který byl tamním nejvyšším soudem
uznán jako právoplatný předseda papuánské
vlády. Sir Michael Somare nedávno vyzval armádu
a policejní složky aby se řídily soudním nařízením
a podpořily jeho fungování v čele papuánské
vlády.

Nigerijská armáda zabila 11 příslušníků Boko
Haram
Celkem jedenáct příslušníků této islámské sekty
bylo zabito při přestřelce ve městě Maiduguri na
severovýchodě země. Boko Haram stojí za
bombovými útoky ve městě Kano, které si minulý
týden vyžádaly téměř dvě stovky mrtvých.

Ban Ki-moon: "Spor mezi Súdánem a Jižním
Súdánem by mohl ohrozit stabilitu celého
regionu"

To řekl generální tajemník OSN poté, co
ztroskotala jednání mezi prezidenty obou zemí.
Obě dvě strany se i nadále navzájem obviňují z
podpory militantních skupin. Jihosúdánská vláda
dnes navíc oznámila, že zcela zastavila ropnou
produkci kvůli nadále trvajícímu sporům ohledně
tranzitních poplatků skrze súdánskou ropnou
infrastrukturu. Těžba ropy přitom znamená 98% z
celkového příjmu ekonomiky Jižního Súdánu.

Inspektoři MAAE na návštěvě Íránu
Podle ředitele Mezinárodní agentury pro atomovou
energii Yukiya Amana se musí Írán během třídenní
inspekce více zapojit do jednání a zodpovědět
řadu důležitých otázek. Inspektoři mají posoudit
především účel jaderných zařízení a výzkumu,
který Írán provádí. MAAE již ve své poslední
výroční zprávě uvedla, že by aktivity provozované
íránskou vládou mohly směřovat k výrobě jaderné
bomby.

Katarský fond koupí londýnskou pobočku
Credit Suisse
Fond Katar Investment Authority je v závěrečné
fází koupě londýnské pobočky švýcarské
nadnárodní společnosti poskytující finanční služby
Credit Suisse. Cena této pobočky se odhaduje na
330 milionů liber. Informovala o tom agentura
Reuters.

Barma- Suu Kyi zahájila předvolební kampaň
cestou do města Dawei
Hlavní představitelka barmské pro-demokratické
opozice bude kandidovat do parlamentních voleb,
které se uskuteční 1. dubna. Aung San Suu Kyi se
tak po několika měsících ocitla mimo hlavní město
Rangoon. V pobřežním městě Dawei ji přivítaly
tisícové davy. Zahraniční pozorovatelé hovoří
především o tom, že se jedná o první test toho, jak
moc svobodně si bude moci Suu Kyi se svojí
politickou stranu Národní liga pro demokracii v
předvolební kampani počínat.

Syrská armáda zahájila akci na opětovné
převzetí kontroly nad předměstím Damašku
Syrské jednotky se podle místních zdrojů
přesunuly do východní a severní části hlavního
města, která je v současné době pod kontrolou
protivládních jednotek. Podle pozorovatelů bylo
vládními jednotkami podporovanými tanky zabito
nejméně 26 lidí. Největší eskalace konfliktů byla v
zemi zaznamenána po nedávném pozastavení
pozorovatelské mise Arabské ligy.

Afghánský prezident plánuje setkání se
zástupci Talibanu v Saúdské Arábii
Prezident Hamid Karzai tak chce nastartovat
mírová jednání s Talibanem ještě předtím, než
bude v Kataru zřízena oficiální kancelář tohoto
hnutí, která by měla k takovýmto jednáním
primárně sloužit. Taliban dříve odmítal uznat vládu
prezidenta Karzaiho v zemi a jednal pouze s jejími
spojenci, nicméně nyní s plánovanými rozhovory
souhlasil. Prezident Karzai také zdůraznil, že si
hluboce váží podpory a spolupráce se Saúdskou
Arábií, která v minulosti hrála v celém dění pro
Afghánistán významnou roli.

Zemřel bývalý italský prezident Scalfaro
Oscar Luigi Scalfaro, bývalý italský prezident, který
pomáhal navrhnout první poválečnou ústavu a
byl zakládajícím členem bývalých křesťanských
demokratů, zemřel v neděli v Říme ve věku 93 let.
Italský prezident Giorgio Napolitano složil svému
předchůdci hold a označil jej za "protagonistu
demokratického politického života."
Příčina úmrtí nebyla oznámená.
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Janez Jansa zvolen slovinským premiérem
Dva měsíce po předčasných volbách zvolil
slovinský parlament vůdce Slovinské demokratické
strany, jímž je Janez Jansa, ke sestavení vládního
kabinetu. Je to již po druhé, co má k tomuto kroku
politik mandát a může se tak stát premiérem země.
Strany podporující kandidáta již podepsaly koaliční
smlouvu a očekává se brzké sestavení vlády. O té
bude diskutovat slovinský parlament začátkem
února. Parlament dříve nepotvrdil do funkce vítěze
voleb, Zorana Jankovice.  Hlavními cíli nového
premiéra bude stabilizace a snížení státních
výdajů, urychlení ekonomického růstu a vytvoření
nových pracovních míst.

Turecko se nepřipojí k sankcím EU proti Íránu
Uvedl to turecký ministr zahraničí Ahmet Davutoglu
na zasedání ministrů zahraničních věcí členských
zemí Rady Perského zálivu v Istanbulu. "Turecko s
těmito sankcemi nesouhlasí." Znova tak uvedl, že
Turecko bude dodržovat pouze sankce uvalené
OSN.

Řecko se v zásadě dohodlo se soukromým
sektorem o 60% odpisu dluhu
Oznámili to zástupci obou stran po víkendových
jednáních o odpisu části řeckého dluhu. Dohoda o
odpisu asi 60% dluhu by mohla být s konečnou
platností dojednána příští týden. Výsledek jednání
je klíčový pro nadcházející sumit Evropské unie
(EU) a pro Řecko, kterému tak bude poskytnutá
další tranše z 1. záchranného balíčku. Dohoda o
seškrtání části dluhu je zároveň podmínkou pro
získání 2. záchranného balíčku od EU a
Mezinárodního měnového fondu (MMF), bez
kterého by se Řecko dostalo do platební
neschopnosti. Úroková sazba nových dluhopisů by
se měla pohybovat mírně pod 4%.

Embargo EU na íránskou ropu by mohlo
navýšit cenu za barel až na 150 dolarů
Pohrozil tím šéf Íránské státní ropné
společnosti Ahmad Qalehbani. "Vypadá to, že
budeme svědky zvyšování cen ropy v rozsahu od
120 do asi 150 dolarů za barel." Páteční cena za
barel se pohybovala kolem 112 dolarů. Íránský
parlament bude příští týden hlasovat o tom, zda-li
zastavit dodávky ropy do Evropy. Mezinárodní
měnový fond (MMF) ve čtvrtek varoval, že
embargo na íránskou ropu může vytlačit
ceny ropy až o 20-30% na 140 dolarů za barel,
pokud nebudou nalezeny alternativní dodávky z
rozvojových zemí. Informovala o tom agentura RIA
Novosti.

Další protesty proti smlouvě ACTA - připojili se
Češi a Slováci
Mezinárodní smlouva ACTA,
bránící internetovému pirátství je důvodem

protestů a hackerských útoků na vládní stránky
řady zemí Evropské unie, které tuto smlouvu ve
čtvrtek podepsaly. Češi a Slováci protestovali na
největších náměstích řady měst, větší
demonstrace je pak plánována na příští čtvrtek na
Malostranském náměstí. V sobotu proběhl
hackerský útok na slovenské vládní stránky.

Slovensko: "Protesty způsobené korupční
kauzou Gorila pokračují"
Asi dva tisíce nespokojených občanů vyšly již v
pátek do ulic, aby protestovaly kvůli korupční
kauze Gorila. Stejnojmenný spis se objevil před
Vánocemi 2011 na internetu a upozorňoval na
možnost, že finanční skupina Penta uplácela
slovenské politiky a státní úředníky. Nyní kauzu
vyšetřuje slovenská policie. Demonstranti požadují
odstoupení klíčových aktérů kauzy z politických
funkcí. Další protesty plánují organizátoři v řadě
slovenských měst  již příští týden.

Německá kancléřka nejspíše podpoří
prezidentskou kandidaturu Nicolase Sarkozyho
Informoval o tom polský deník Rzeczpospolita s
odvoláním na generálního tajemníka politické
strany kancléřky Angely Merkel CDU, Hermanna
Groehe. Ten uvedl, že kancléřka zvažuje účast na
předvolebních kampaních dosavadního
francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho v
nadcházejících dubnových volbách. Politická
strana CDU má prý zájem na tom, aby volby
nevyhrál socialistický kandidát Francois Hollande,
neboť by to "Francii oslabilo". Prezident Sarkozy
svou kandidaturu ještě oficiálně nepotvrdil.

Litevský soud uznal svastiku historickým
dědictvím země, její propagace není v zemi
trestná
Dle soudu znak svastiky nesouvisí pouze s
nacistickým Německem, ale navazuje také na
historické dědictví Litvy, proto její propagace v
zemi není trestná. S rozhodnutím je značně
nespokojen například šéf litevského Institutu
monitoringu lidských práv Henryk Mickiewicz.
"Rozhodnutí soudu v podstatě povoluje
zmilitarizované mládeží, aby v Den nezávislosti
pochodovala s plakáty svastiky a hesly Litva pro
Litevce" upozornil.

V USA skončily další čtyři banky, dohromady v
tomto roce již sedm
Federální společnost pro pojištění vkladů, která má
za úkol uzavřít krachující banky a převést jejich
vklady pod jiné banky, to oznámila na svých
webových stránkách 28. ledna. Tento problém se
obvykle týká menších bank, které mají problém s
přístupem k financování a s rizikovým úvěrovým
portfoliem. V sobotu byly uzavřeny BankEast
(aktiva: 272,6 mil. USD), Patriot Bank Minnesota

(111,3 mil. USD), Tennessee Commerce Bank
(1,185 mld. USD) a First Guaranty Bank and Trust
Company of Jacksonville (377,9 mil. USD). v roce
2011 musely americké úřady uzavřít 92
bankovních společností, z nichž největší, co do
výše aktiv, byla Superior Bank s aktivy ve výši tří
miliard USD.

Rusko navrhuje zvýšit počet zahraničních
pozorovatelů v Sýrii
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov řekl v neděli,
že by měl být počet zahraničních pozorovatelů v
Sýrii spíše navýšen. Reagoval tak na fakt, že
Arabská liga pozastavila svou pozorovatelskou
misi v zemi. Ministr uvedl, že toto rozhodnutí
současně s rozhodnutím o prodloužení mise v Sýrii
o další měsíc vyvolává otázky. Ministr také uvedl,
že Rusko by se chtělo seznámit se zprávou, kterou
připravují pozorovatelé mise, neboť tvrdí, že
některé informace v dokumentu, který budou
arabští ministři zahraniční předkládat Radě
bezpečnosti OSN již příští týden, nejspíše chybí.

Střety mezi policií a příznivci hnutí Occupy
Oakland
V kalifornském městě propukly během sobotního
odpoledne střety po tom, co se příznivci Occupy
Oakland pokusili prorazit uzávěrku v centru města.
Policie při potyčkách, které trvaly dlouho do noci,
zatkla přes 200 demonstrantů. Zraněni byli tři
zasahující policisté a nejméně jeden demonstrant.
Tento střet není v Oaklandu prvním a
pravěpodobně ani posledním, protože napětí mezi
policií a hnutí Occupy je ve městě značné. "Hnutí
Occupy Oakland musí přestat používat Oakland
jako dětské hřiště", prohlásil starosta Oaklandu
Jean Quan na tiskové konferenci v pozdních
večerních hodinách.

Šéfka MMF: "Úsporná opatření musí být
přizpůsobená ekonomice dané země."
Šéfka Mezinárodního měnového fondu (MMF)
Christine Legarde v Davosu varovala, že nevhodná
úsporná opatření můžou zbytečně ohrozit růst
ekonomik evropských zemí a měly by proto být
přizpůsobeny dané ekonomice státu a ne
zaváděný celoplošně. "Některé státy musí jít plnou
parou vpřed, aby dosáhly fiskální konsolidace,  jiné
mají prostor a měly by prozkoumat možnosti jak
nejlépe pomoci samy sobě." uvedla šéfka fondu.
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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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