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V Kazachstánu vstoupily v platnost přísné
náboženské zákony
Zákony, které dnes podepsal kazašský prezident
například zakazují modlitebny ve státních
institucích a zpřísňují pravidla pro zřízení nových
náboženských organizací v zemi. Nařízení, která
mají za cíl odstranit islámský fundamentalismus
jsou kritizována jak tamními duchovními, tak
západními zeměmi. Podle expertů nová pravidla
způsobí zánik menšinových náboženských skupin
včetně křesťanských komunit.

Thajsko stále sužují přívalové deště- povodně
se řítí i na Bangkok
Thajská premiérka Yingluck Shinawatra ujišťuje
obyvatele země, že stát dokáže zabezpečit životy
obyvatel thajské metropole, která se připravuje na
zásah nejničivějších povodní za poslední dekádu.
Povodně trápí Thajsko již od konce července a
budou mít výrazně negativní vliv i na tamní
zemědělskou produkci.

OSN: "Nepokoje v Sýrii připravily o život již
3000 lidí"
Protesty proti vládě prezidenta Bashara al-Assada
trvají v Sýrii již sedm měsíců. Podle OSN je mezi
obětmi i necelá dvoustovka dětí a samozřejmě je
nutné brát v potaz i stovky zatčených obyvatel.
Vláda v Damašku naopak uvádí, že bylo
povstaleckými "teroristickými" hnutími zabito přes
1100 příslušníků bezpečnostních složek. Spojené
národy i nadále varují tamní režim před násilnými
represemi, které by mohly vést k úplnému
vypuknutí občanské války.

Nepokoje v severní Africe a na Blízkém
východě připravily region o více než 55 miliard
dolarů
Podle zprávy skupiny Geopolicity zaplatily největší
daň za tzv. "arabské jaro" Egypt, Sýrie a Libye.
Zatímco výdělky ostatních producentů ropy se díky
konfliktům navýšily, libyjské příjmy z ropné
produkce se propadly o téměř 84%. Podle údajů
MMF se bez regionálního podpůrného programu
objeví ve zúčastněných zemích s koncem konfliktu
výrazné ekonomické potíže.

Agentura Fitch snížila rating bankám UBS, RBS
a Lloyds
Konkrétně u švýcarské UBS se jedná o propad o
jeden stupeň z A+ na A. Agentura Fitch Ratings
zároveň oznámila, že s negativními vyhlídkami
zkoumá i ratingy úvěrové spolehlivosti sedmi
amerických a evropských bank. V dohledné době
se tak dají očekávat zhoršená hodnocení i dalších
bankovních institucí. Téměř totožné kroky provádí
v současné době i ostatní ratingové agentury jako
S&P a Moody´s. Snížené ratingy výrazně ovlivňují
především ceny akcií zasažených společností.

Slovenský prezident Gašparovič rozhodl, že do
předčasných voleb povede zemi vláda nová
Dosavadní vládní koalice pod vedením premiérky
Ivety Radičové prý stát k předčasným volbám v
březnu roku 2012 nepovede. V pondělí se
prezident Gašparovič sejde s předsedy politických
stran, aby s nimi dojednal podobu dočasného
vládního kabinetu, přičemž není vyloučena ani
možnost sestavení vlády úřednické.

Silvio Berlusconi ustál hlasování o nedůvěře
jeho vládě
Italského premiéra podpořil jak senát, tak později i
dolní komora parlamentu, kde bylo ovšem
hlasování těsné, jelikož současná vláda zvítězila o
pouhé tři hlasy. Podpora Berlusconiho vlády se
viditelně ztenčila, tudíž je její osud i nadále nejistý.

Současný vládní kabinet tak bude mít velice
složitou situaci při prosazování nové legislativy.

V Pákistánu byl zabit jeden z hlavních velitelů
organizace Haqqani
Janbaz Zadran, který byl zabit při náletu
amerického bezpilotního letounu v pákistánské
oblasti Waziristan, zastával podle mluvčího armády
USA klíčovou funkci při organizování útoků na
koaliční víle v Afghánistánu. Při náletu byli zabiti i
další tři ozbrojenci z hnutí Haqqani.

Sony Ericsson mění obchodní strategii
Vedení společného projektu firem Sony a Ericsson,
který se zabývá výrobou mobilních telefonů,
oznámilo, že se od roku 2012 bude věnovat
výhradně produkci přístrojů typu smartphone.
Důvodem k tomuto kroku je jak fakt, že Sony
Ericsson je již delší období ve ztrátě, tak výsledek
průzkumu, podle něhož je 80% prodaných výrobků
právě tohoto typu.

Čínská inflace ke konci třetího čtvrtletí zeslábla
V porovnání s červencem se míra inflace v zemi za
září propadla ze 6,5% na 6,1%. Vysoké ceny
potravin však stále trápí většinu obyvatelstva.
Pokles inflace je výsledkem procesu, při kterém
čínská vláda od konce roku 2010 pětkrát zvýšila
diskontní sazbu a celkem devětkrát navýšila
povinné rezervy komerčních bank.

Ministři financí zemí G20 zahájili společnou
diskusi na téma krize v eurozóně
Stěžejním tématem pařížského summitu je podle
očekávání Řecko a možné rozšíření řeckých
problémů do dalších zemí eurozóny, jejichž
ekonomika je v současnosti také oslabena.
Největší obavy panují o vývoj situace v Itálii a
Španělsku, které je v tomto týdnu postihováno
neustálým snižováním ekonomických ratingů.

Apple vítězí v soudním sporu- tablety Samsung
mají zákaz prodeje v Austrálii
Australský soud rozhodl o dočasném zákazu
prodeje tabletů jihokorejské společnosti Samsung
Electronics na území Austrálie. Předmětem sporu
je podle společnosti Apple odcizení jejího patentu
na originální dotykové ovládaní tabletových
počítačů, se kterým po výrobku iPad přišel i
Samsung Galaxy Tab. Podobný soudní spor mezi
oběma firmami probíhá ještě v dalších devíti
zemích.

Protesty v New Yorku dosáhly zatím největšího
rozsahu  
Protesty ve velkých městech USA a zvláště v New
Yorku (NYC) pokračují již 18 dní a dnes dosáhly
největších rozměrů. Podle informací zpravodaje z
NYC došlo k ránu tamního času i k několila střetům
s policií a dalšímu zatýkání. Demonstranti mimo
jiné slaví vítězství poté, co soukromý majitel
Brookfield Properties odložil naplánované vyklízení
a čištění Zuccotti Park, kde je centrum protestů -
tím umožní pokračování protestů. Podle slov
demonstrantů se zítra má uskutečnit velká
demonstrace v centru Manhatanu, na Time
Square, kterou údajně mají podpořit i plánované
domonstrace po celém světě (podle demonstrantů
např. v Londýně či Austrálii). Vážnost situace
potvrzuje i fakt, že o dění neustále vysílají všechny
místní televize. Americký magnát Donald Trump se
na TV Fox vyjádřil tak, že nebezpečná je rostoucí
popularita protestů, způsobená mediálním
rozruchem. Své vyjádření ukončil prohlášením, že
se jedná o velmi vážný problém celých USA,
kterým nyní chybí silný vůdce. Mimo jiné uvedl, že
"svým způsobem" protesty podporuje kvůli

neschopnosti politiků postavit se expanzi Číny a
Indie, která ovlivňuje pracovní problémy a sociální
nepokoje. Velmi zajímavé je, že na místě
neprostestují jen chudí, ale i lidé, kteří dle svých
vlastních slov nemají žádné finanční problémy, ale
pouze souhlasí s důvody protestů - nedostatek
pracovních míst, nepřístupnost vzdělání pro chudé
a zadluženost studentů, kteří studují tzv. na dluh. 

Slovensko schválilo posílení pravomocí
záchranného fondu na pomoc zadluženým
zemím 
Slovenský parlament schválil při dnešním
opětovném hlasování posílení pravomocí EFSF,
tzv. eurovalu. Shodné hlasování v parlamentu před
dvěma dny bylo záporné a vedlo k pádu slovenské
vlády a dohodě stran o vypsání předčasných
voleb. Zástupci strany Svoboda a solidarita (SaS)
se v této souvislosti chtějí obrátit na Ústavní soud,
aby přezkoumal regulérnost dnešního postupu
slovenského parlamentu. Dnešním rozhodnutím se
Slovensko zavázalo rozšířit své záruky ve
prospěch zadlužených zemí na celkovou sumu v
přibližné výši jednoho svého státního rozpočtu (10
mld. EUR).

Kongresem USA prošly dohody o volném
obchodu s Jižní Koreou, Panamou a Kolumbií
Tato dlouho odkládaná rozhodnutí byla nyní
učiněna v rychlém sledu, což podle expertů souvisí
s vypjatou hospodářskou situací Spojených států.
Kolumbijský prezident Juan Manuel Santos řekl, že
tento den má pro jeho zemi historický význam.
Prezident USA Barack Obama zase prohlásil, že
dohoda o volném obchodu s těmito zeměmi vytvoří
nové důležité příležitosti jak pro firmy, tak pro jejich
zaměstnance. Faktory ovlivňující pracovní trh jsou
nyní pro USA klíčové.

Hlavní město státu Pensylvánie (USA) s
vysokou pravděpodobností vyhlásí bankrot
Město Harrisburg rozhodlo při hlasování
zastupitelstva o tom, že zažádá o speciální
záchranný program, což je spojeno s vyhlášením
bankrotu kvůli dlužní tísni. Hlavní město
amerického státu Pensylvánie dluží částku
přesahující 300 milionů dolarů, což vedení města
znemožňuje platit základní služby spojené s jeho
fungováním. Definitivní rozhodnutí však padne až
na konci tohoto týdne při závěrečném hlasování.

Podle barmské opozice propuštění 200
politických vězňů nestačí
Největší barmská opoziční strana NLD vyjádřila
den po udělené amnestii své zklamání nad počtem
propuštěných vězňů zadržovaných pro jejich
politické názory. NLD pod vedením
pro-demokratické aktivistky Aung San Suu Kyi i
nadále požaduje propuštění všech politických
vězňů.

MMF snížil předpověď ekonomického růstu
Asie
Nižší odhady úzce souvisejí s ekonomickými
problémy Evropské unie a Spojených států, jelikož
právě tyto dvě oblasti jsou největšími odbytišti
asijského exportu. Odhad růstu průměrného
asijského HDP se nyní pohybuje okolo 6,3% za rok
2011. Asijské státy by podle MMF měly lépe
vyvážit svoji ekonomiku.
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Podle USA plánoval Írán atentát na
saúdskoarabského velvyslance
Na atentátu v USA velvyslance Adela al-Džubeira
měli dle amerických vyšetřovatelů pracovat dva
Američané íránského původu. Atentátník Manssor
Arbabsiar byl zadržen na newyorském letišti a k
činu se přiznal. Podle jeho výpovědi byl  údajně
najmut íránskou revoluční gardou al-Kuds. Druhý
atentátník Gholam Shakuri je zatím na útěku.
Zástupci íránu prohlásili, že vražda není v jejich
režii a celá situace je výmyslem USA. V důsledku
těchto skutečností Washington také zvažuje
zavedení nových sankcí proti Íránu.

Syn Muammara Kaddáfího Mutasim byl podle
lybijských povstalců zadržen
Toto tvrzení ale posléze vyvrátil mluvčí Přechodné
národní rady (NTC). Boje v Syrtě pokračují, ale
povstalecké síly čelí stále menšímu odporu. Po
dobytí Syrty chce NTC prohlásit Lybiji za
osvobozenou.

Ministerstvo financí USA uvalilo sankce na
íránské aerolinie Mahan Air
Důvodem k tomuto kroku je prý fakt, že se
společnost podílela na přepravě ozbrojenců, kteří
měli za cíl zaútočit na saúdskou delegaci v USA.
Aerolinky Mahan Air jsou podezřelé ze spolupráce
s hnutím Hizballáh a íránskými ozbrojenci Quds, o
jejichž přepravu na Blízkém východě se měla
společnost starat.

Senát USA schválil zákon zaměřený na země
úmyslně podhodnocující domácí měnu
Americkým senátem prošel tento návrh zákona s
podporou dvoutřetinové většiny a nyní poputuje do
Sněmovny reprezentantů, kde se ovšem
neočekává jeho přijetí. Opatření, která by zákon
zavedl se nelíbí především Číně a určitý nesouhlas
s jejich zavedením projevil právě i předseda
Sněmovny reprezentantů USA John Boehner.

Čína a Vietnam dospěly k dohodě o současné
situaci v Jihočínském moři
Dohoda, která přichází po několika měsících
napětí v regionu, stanovuje například, že bude
zřízena speciální "horká linka" určená pro akutní
řešení možných sporů. Zároveň se má dvakrát
ročně uskutečnit zasedání obou stran, na kterém
se bude postupně rozebírat vývoj situace. Podle
prozatím ustanovené dohody by mělo budoucí
uzavření územních sporů proběhnout v souladu s
mezinárodním právem a po souhlasu obou
zúčastněných stran.

José Manuel Barroso představil plán na
zvládnutí stále se prohlubující krize eurozóny
Prezident Evropské komise José Manuel Barroso
ve svém projevu uvedl, že by banky měly vyčlenit

více prostředků na rezervy a zabezpečení proti
budoucím ztrátám. Zároveň by ty bankovní
instituce, které jsou podporovány Evropským
fondem pro finanční stabilitu měly přestat vyplácet
dividendy a případné bonusy. Členové Evropské
komise označili tento plán za komplexní odpověď
na současnou situaci.

Barmská vláda propustila v rámci amnestie 200
politických vězňů
Ve vězení ale stále zůstává více než 2000
politických vězňů, mezi nimiž jsou převážně
novináři, pro-demokratičtí aktivisté a kritici tamního
politického režimu. Počet politických vězňů v
Barmě je také důvodem, proč mnoho západních
zemí stále nechává uvalené sankce vůči barmské
vládě. Tématu politických vězňů a možného
pro-demokratického vývoje ve vedení barmského
státu se věnovala i dnešní část patnáctého ročníku
konference Forum 2000 v Praze.

Izrael uzavřel dohodu s palestinskou radikální
organizací Hamas 
V této dohodě se zavázal Hamas vydat
zadržovaného vojáka Galida Šalita. Poté co byl      
G. Šalit unesen, Izrael vyhlásil blokádu pásma
Gazy. Voják má být vyměněn za tisíc palestinských
vězňů.  S touto dohodou většina Izraelců souhlasí,
zbytek tuto skutečnost považuje za ohrožení
národa.

Srbsko by se mohlo stát pravděpodobně další
kandidátskou zemí pro vstup do EU
Srbsko dnes totiž dostalo doporučení Evropské
komise. Oficiálně by se mohlo stát kandidátem již
5. prosince, kdy proběhne schůze ministrů
zahraničí v Bruselu. Aby byla kandidatura
úspěšná, je nutné podle eurokomisaře Štefana
Füleho, aby nadále Bělehrad jednal s Kosovem a
plnit dohodnuté podmínky.

Agentury Standard & Poor's a Fitch snížily
rating mnoha španělským bankám
S&P snížila rating deseti největším španělským
bankovním institucím, mezi nimiž jsou
například Santander a Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria. Konkurenční agentura Fitch se
odhodlala ke stejnému kroku "pouze" u předních
šesti španělských bank. Již minulý týden došlo ke
snížení důvěryhodnostního ratingu španělské
vlády právě agenturou Fitch. Kromě zhoršení
ukazatelů rizikovosti španělského bankovního
sektoru se analytici domnívají, že současná
ekonomická krize bude tamní banky negativně
ovlivňovat ještě 15-18 měsíců.

Wall Street čeká velké propouštění
Podle místních úřadů by mělo do konce roku 2012
přijít o práci v tomto finančním centru až 10 tisíc

lidí. Naplní-li se nejhorší předpoklady úpadku
finančního sektoru, dá se očekávat, že se to
negativně projeví i na ekonomice města New York.
Jen od letošního dubna bylo na Wall Street
zrušeno 4100 pracovních míst a od vypuknutí
finanční krize se jedná již o 22 tisíc zrušených
pracovních pozic.

Slovenská vláda padla- vládní kabinet se
nedohodl na podpoře rozšíření pravomocí
EFSF
Slovenská koaliční vláda se nedokázala
dohodnout na podpoře dokumentu rozšiřujícího
pravomoci Evropského fondu finanční stability, k
jehož přijetí v rámci eurozóny je potřeba souhlas
všech 17 členů. Hlasování o tomto návrhu bylo
zároveň spojeno s vyslovením důvěry kabinetu
premiérky Ivety Radičové. Změny týkající se
fungování EFSF podle očekávání nepodpořila
strana SaS, která je druhou nejsilnější stranou
koalice. Pád slovenské vlády se na okamžik
promítl i do vývoje ceny eura. Další hlasování by
mělo proběhnout již ve čtvrtek.

Osud evropského záchranného fondu závisí na
hlasu Slovenska
Slovensko je poslední ze 17 členů eurozóny, který
se zatím nevyjádřil pro rozšíření pravomocí
záchranného fondu EU. Jako jeden z posledních
členů vyjádřila na začátku týdne svůj souhlas
Malta. Nyní je na slovenské předsedkyni vlády
Ivetě Radičové, aby přesvědčila koaliční partnery k
souhlasu s podmínkami této dohody s nimiž zatím
nesouhlasí jen čtvrtá koaliční strana Svoboda a
Solidarita (SaS). SaS je primárně proti tomu, že by
se Slovensko, které strana vidí jako jednu z
nejchudších zemí eurozóny, mělo zavázat k
poskytnutí 7,7 miliardy eur k celkové sumě fondu
čítající 440 miliard eur.

Produkce opia v Afghánistánu se oproti loňsku
zvedla o 61%
Příčinou je nárůst ceny opia téměř na
dvojnásobek, který přiměl farmáře rozšířit
zemědělskou půdu určenou pro pěstování máku o
7%. Zvýšenou poptávku po této surovině
umocňuje i fakt, že v minulém roce byla úroda
postižena infekcí, která dramaticky snížila jeho
produkci. Afghánistán produkuje 90% světových
zásob opia, které je hlavní složkou pro výrobu
heroinu. V letošním roce by se mělo ze země
vyvézt okolo 5 800 tun této látky. Tyto údaje uvádí
oficiální zpráva OSN.
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