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Italský premiér čelí stále většímu tlaku, aby
odešel
Šest italských poslanců vyzvalo k vytvoření nové
vlády, neboť se rozhádanému italskému kabinetu
opět nepodařilo dohodnout naléhavě nutné
ekonomické reformy. Nově tři další opustili vládní
pozice, zatímco tři z nich koalici opustili již dříve. V
italském deníku  Corriere della Sera byl uveřejněn
dopis italskému premiéru Silviu Berlusconi, ve
kterém poslanci premiérovi oznamují, že Itálie se
dostává do nové a velmi náročné politické éry a je
třeba nové vlády.

Řecká vláda pravděpodobně ustoupí od
plánovaného referenda
Referendum se konat nebude, shodnou-li se na
tom lídři dvou největších parlamentních stran. Za
zrušení plánovaného veřejného hlasován bojoval
především řecký ministr financí, který prohlásil, že
země potřebuje 6. záchranný balíček do 15.
prosince. Jednání mezi ECB, EU, MMF a řeckou
vládou by podle ministra Venizelose měla být
zahájena neprodleně. Vláda navíc oznámila, že
zahájí rozhovory s opozicí o tzv. kabinetu národní
spásy, který navrhuje strana Nová demokracie.
Zmírnění "řecké hrozby" se pozitivně projevilo i na
evropských finančních trzích.

Řecký premiér Papandreu dnes navzdory
očekávání demisi nepodal- vláda také
pokračuje
Současnou řeckou vládu rozpoltil návrh jejího
předsedy na veřejné referendum o tom, má-li země
zůstat v eurozóně či nikoliv a zda by měla přijmout
záchranný balíček EU. Poslanci strany Pasok,
vládní strany současného premiéra, prý ale budou
dále trvat na jeho odstoupení a prosazovat nové
sestavení vlády pod vedením bývalého
viceprezidenta ECB Lukase Papadimose. Vláda i
se svým předsedou bude však i nadále pokračovat
ve své činnosti. Ono referendum by se mělo
uskutečnit 4. prosince.

Společnost TEPCO odmítá, že by ve druhém
reaktoru JE Fukušima Daiichi znovu začala
jaderná reakce
Podezření přišlo poté, co byl v bezprostředním
okolí druhého reaktoru detekován radioaktivní plyn
xenon, který vzniká jako vedlejší meziprodukt při
jaderném štěpení. Technici však nezjistili žádné
znaky probíhající jaderné reakce. Ačkoliv situace
není podle provozovatele elektrárny nijak závažná,
již včera bylo zahájeno preventivní chlazení
reaktoru kyselinou boritou.

Rusko chce podpořit eurozónu prostřednictvím
MMF
Ruský prezident Dmitrij Medveděv na summitu
zemí G20 v Cannes prohlásil, že Rusko jako
součást Evropy podpoří eurozónu. "Budeme se
podílet na podpoře členských států EU alespoň
prostřednictvím Mezinárodního měnového fondu,"
zdůraznil prezident Medveděv. Dále ruský
prezident prohlásil, že G20 se snažila pomocí
finančních trhů zabránit zhroucení bankovního
systému již před třemi lety, ovšem cena za jakou
se tak dělo se ukázala být pro mnohé ekonomiky
nesnesitelná. Podle Ruska by se nyní na zajištění
udržitelnosti finančních institucí měly primárně
podílet velké společnosti a nadnárodní korporace.

Nový guvernér ECB Mario Draghi snížil hlavní
úrokovou sazbu na 1,25%
Stalo se tak po prvním měnovém jednání, které
nový guvernér vedl. Dalším plánem nové hlavy
ECB je odkup dluhopisů periferních zemí
eurozóny, který bude blíže představen v průběhu

dnešního dne. Podle irského ministra financí by se
měla ECB vmísit i do vývoje úroků španělských a
především italských desetiletých dluhopisů, které
dnes vystoupily až na 6,39%.

Řecký premiér George Papandreou dnes
rezignuje na svoji funkci
Podle aténských zpravodajů BBC povede nově
sestavenou vládu bývalý viceprezident ECB
Papademos. Současný premiér se má sejít s
prezidentem ihned po skončení krizového
zasedání vlády. Premiér George Papandreou
ztratil většinu své podpory kvůli plánu na vyhlášení
referenda o záchranném plánu eurozóny.

Čína se prozatím odmítla podílet na financování
EFFS kvůli obavám ze situace v Řecku
Čína měla odkoupit dluhopisy Evropského fondu
finanční stability, aby tím vpustila svůj kapitál do
evropských finančních trhů. Podle čínského
ministerstva financí představitelé EFFS stále ještě
nestanovili přesné podmínky investice, a tudíž se o
potenciálním investování zatím nedá hovořit.

Federální regulační systém v USA snížil
předpovědi hospodářského růstu země
Zároveň došlo i ke zvýšení odhadované míry
nezaměstnanosti pro následující rok na 8,6%. Pro
tento rok by se počet nezaměstnaných měl ustálit
na 9,1% a ekonomický růst někde mezi 1,6%-
1,7%.

Příznivci hnutí Occupy Wall Street se střetly s
policií v Oaklandu v Kalifornii
Policie použila slzný plyn jako odpověď na útok
kameny a zápalnými lahvemi ze strany
demonstrantů. V celém městě se také schyluje ke
stávce zaměstnanců ve veřejných službách,
školství a dopravě. Demonstrace i nadále probíhají
v mnoha amerických městech. Oakland je jedním z
nevytíženějších přístavů na západním pobřeží
USA.

Velké Británii reálně hrozí pád zpět do
ekonomické recese
Podle údajů britského Národního institutu pro
ekonomiku a sociální průzkumy je
pravděpodobnost nástupu recese do britského
hospodářství již na 70% v případě nenalezení
rychlého řešení krize v eurozóně. Objeví-li se
řešení okamžitě, bude tato pravděpodobnost
zhruba 50%. Britská ekonomika vykazovala ve
třetím čtvrtletí růst 0,5%, avšak téměř polovina
britského exportu směřuje do krizí zmítané
eurozóny.

Tanky syrské armády zahájily palbu na
demonstranty
Podle demonstrantů ve městě Homs zahájily
obrněná vozidla a tanky syrské armády palbu z
kulometů do obyvatel protestujících v ulicích proti
vládě prezidenta Bashara al-Assada. Neoficiální
zdroje uvádějí nejméně tři mrtvé. Celý incident
proběhl pouhý den poté, co Arabská liga vyzvala
syrskou vládu, aby stáhla vojenskou techniku z
ulic a přistoupila k dialogu.

Světová banka: "Černá Hora musí začít šetřit"
Banky a ministr financí Černé Hory se shodují,
že cesta vpřed musí zahrnovat mantinely pro
veřejné výdaje a nižší závislost na
zahraničním financování. Černá Hora musí snížit
fiskální deficit, veřejný dluh a omezit závislost
na zahraničním financování, zejména v době,
kdy podmínky na mezinárodních trzích jsou tak
citlivé a nepředvídatelné, oznámil to ministr
financí Milorad Katnic a regionální koordinátor

Světové banky pro jihovýchodní Evropu
Jane Armitage při předložení zprávy Světové
banky na zlepšení veřejných výdajů v Černé
Hoře. Armitage uvedl, že doporučení
Evropská komise, aby Černá Hora zahájila
přístupové rozhovory do EU, jsou známkou důvěry,
kterou mezinárodní společenství vkládá do reforem
v Černé Hoře.

V Egyptě byla zahájena volební kampaň
V Egyptě byla spuštěna volební kampaň, která má
předcházet prvním svobodným volbám. Proti sobě
stojí islamisté, armáda hájící své zájmy a
liberálové, kteří považují tuto kampaň za "boj na
život a na smrt" o Egypt, jak hlásají i jejich slogany.
Velké množství Egypťanů se totiž obává
rostoucího vlivu islamistů, a to nejen v Egyptě, ale
po celém regionu severní Afriky. Vítěz voleb totiž
výrazně ovlivní budoucí egyptskou ústavu.

USA obvinily Ugandu z porušování lidských
práv
USA obvinily svého afrického spojence, Ugandu, z
omezování lidských práv, a to po nedávné dohodě,
ve které se Washington zavázal pomoci ugandské
armádě v boji proti rebelům z Armády odporu
Páně. Americké ministerstvo zahraničí ve svém
prohlášení uvádí, že ugandský prezident Yoweri
Museveni a jeho vláda by se měla zaměřit na
pokojné protesty a odpor, stejně jako
aktivisté, kteří se snaží oživit pouliční demonstrace
proti stoupající inflaci ve třetí největší ekonomice
východní Afriky a rostoucím cenám potravin.
Ugandská vláda již rozdrtila vlnu protestů v dubnu
a květnu a podle USA zneužila bezpečnostních sil.

 

Francie a Německo jsou připraveni chránit
eurozónu "za každou cenu"
Řecký premiér George Papandreo dostal od
Německa a Francie ultimátum - Řecko musí v
plném rozsahu přijmout dohodu z 27. října, nebo
mu nebude vyplaceno ani již schválený úvěr 8
miliard Euro. Němci spolu s Francouzi také
oznámili, že budou svůj plán na záchranu
eurozóny a Řecka prosazovat v EU bez ohledu na
výsledek řeckého referenda.

 

OSN nabízí Libyi pomoc s chemickými
zbraněmi i jaderným materiálem
OSN bude vysílat odborníky do Libye, aby
pomohlo zajistit jaderný materiál a chemické
zbraně před tím, aby se nedostaly do "špatných
rukou", oznámil to generální tajemník OS Ban
Ki-moon na své první návštěvě Tripolisu od pádu
Muammara Kaddafiho. OSN také nabízí
technickou podporu v přechodu k demokracii a
vyzývá nové státní orgány, aby zajistily, že všichni,
kteří porušili během občanské války lidská práva,
budou potrestáni.

KFOR nebude ručit za škody, které způsobí při
odstraňování srbských barikád
Velitel sil KFOR, Erhard Drews, informoval bouřící
se Srby v severní Mitrovici na území severního
Kosovo, které Srbsko stále považuje za svou
nedělitelnou součást,
že KFOR nebude kompenzovat žádné škody, které
způsobí během operace za účelem
odstranění barikád na severu Kosova.

Srbsko nevymění severní Kosovo za statut
kandidáta do EU
Hlavní srbský
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vyjednavač Borislav Stefanovic oznámil, že
Srbsko nepřistoupí na zrušení svých institucí v
severní části Kosova výměnou za získání statutu
kandidátské země EU. Podle jeho slov je to pro
Srbsko nepřijatelné a na dotaz, jak by Srbsko
reagovalo, kdyby tyto instituce byly rozpuštěny
proti jeho vůli, odpověděl jednoznačně: "k tomu by
mohlo dojít pouze za použití síly a násilí, což není
udržitelné z hlediska dlouhodobého vývoje.

Rusko dosáhlo předběžné dohody s Gruzií,
která mu brání ve vstupu do WTO
Rusko dosáhlo dohody s Gruzií o otázkách
spojených s obchodem, což by nyní mělo umožnit
vstup Ruska do Světové obchodní organizace
(WTO). Ruský vyjednavač, Maxim Medvedkov, v
Ženevě oznámil, že Moskva souhlasila s tím, aby
třetí strana mohla provádět celní kontroly
veškerého obchodního nákladu mezi Ruskem
a separatistickými provinciemi Abcházií a Jižní
Osetií, které vyhlásily jednostranně nezávislost na
Gruzii, což bylo jedním z důvodů k rusko-gruzínské
válce v roce 2008. Gruzie přijala návrh, se kterým
přišla švýcarská strana již minulý týden. V
návaznosti na tuto dohodu by se tak Rusko
mohlo stát členem WTO již ke konci tohoto roku,
Gruzie totiž byla v této chvíli jedinou překážkou pro
přijetí Ruska do této organizace, neboť každý ze
153 členů může vetovat vstup nového
státu. Jednání mezi Ruskem a Gruzií bylo do této
doby zastaveno, protože Gruzie trvá na přístupu k
obchodním informacím o Abcházii a Jižní Osetii.

Návrhy na řešení krize jsou v Itálii v řešení,
zatímco rostou obavy
Italský kabinet se po více než dvouhodinové
diskusi rozhodl zahrnout některé z navrhovaných
protikrizových opatření, se kterými přišel italský
premiér Silvio Berlusconi, do nové legislativy pro
ekonomickou stabilitu. Návrh ovšem bude muset
projít i italským parlamentem. Již dříve však vládní
úředníci naznačili, že italská vláda pravděpodobně
schválí dekret, který umožní rychlou implementaci
nových opatření. Itálie mezitím čelí stále větším
obavám z toho, aby se nestala další obětí dluhové
krize, přičemž investoři také velmi negativně
vnímají neschopnost vlády prosadit reformy nutné
k oživení ekonomického růstu.

EU již nebude pomáhat Řecku, dokud nesplní
své závazky
Řecko plánuje uspořádat referendum o finanční
pomoci z EU a MMF 4. - 5. prosince,
francouzskému prezidentovi a německé kancléřce
to oznámil řecký premiér George Papandreou při
setkání v Cannes v předvečer summitu G20.
Francouzský prezident Nicolas Sarkozy ovšem v
reakci prohlásil, že pokud k referendu má dojít, má
být o tom, zda Řecko opustí eurozónu. "Evropa již

nemůže setrvávat v této nejistotě, naši řečtí přátelé
se proto musí rozhodnout, zda hodlají pokračovat
v cestě s námi," řekl. Zároveň francouzský
prezident dodal, že Řecko již neobdrží žádnou
finanční výpomoc do té doby, dokud neukončí
nejistotu a nesplní své závazky vůči ostatním
zemím eurozóny.

FBI projevila zájem o okolnosti pádu brokeru
MF Global
Konkrétně se jedná o prošetřování stavu
prostředků klientů společnosti. Podle mluvčího FBI
se však zatím nejedná o regulérní vyšetřování, to
bude spuštěno pouze v případě, že se prokáže, že
peníze zákazníků MF Global na účtech chybí a k
jejich zmizení došlo nezákonnou formou. Výše
financí, které společnost postrádá, se podle
některých odhadů pohybuje až okolo 900 milionů
dolarů. Právník MF Global tvrdí, že chybějící
prostředky jsou pouze roztroušeny v různých
bankách. Vedení MF Global zažádalo na začátku
tohoto týdne o ochranu před věřiteli a začalo s
rozprodejem aktiv.

Hamid Karzáí vyzývá k regionální spolupráci v
boji proti teroristickým skupinám
Afghánský prezident vyzval okolní státy k
zintenzivnění spolupráce při potlačování činnosti
teroristických skupin za afghánskými hranicemi.
Bez tohoto společného úsilí prý nebude možné
nastolit v zemi mír po odchodu spojeneckých
vojsk. Na strategickém summitu v Istanbulu
prezident Karzáí dále apeloval na Pákistán, aby
více pracoval na omezení aktivity ozbrojenců na
svém území. Islámábád i nadále popírá, že by
ozbrojence jakkoliv podporoval.

Rumunsko odmítá uznat Kosovo, a to i do
budoucna
Rumunský prezident Traian Basescu při své
návštěvě Srbska oznámil, že Rumunsko neuznává
a neuzná Kosovo. Rumunský prezident zároveň
vyzval obě strany, aby již dosáhly naléhavě nutné
dohody, která by zaručila kosovským Srbům pocit
ochrany srbskými úřady. Podle rumunského
prezidenta neexistuje žádná analýza, která by
vysvětlovalo, proč by Rumunsko mělo existenci
samostatného Kosova uznat. Prezident Basescu
pak zopakoval, že v tomto směru ani nevidí žádný
možný pozitivní postup pro Kosovo.

Pákistánská vláda udělila Indii doložku
nejvyšších obchodních výhod
Indie učinila to samé již v roce 1996, avšak
pákistánská vláda až do nedávna tvrdila, že trpí
přísnými celními předpisy a vysokými standardy
kvality pro dovoz zboží do země. Zahraniční
pozorovatelé hodnotí tento krok jako velký přínos
pro mír mezi oběma sousedy. Obchodní vztahy

obou zemí byly vždy úzce spjaté se situací kolem
území Kašmír, přičemž za poslední rok se hodnota
uzavřených kontraktů vzájemného obchodu ustálila
na 2,75 miliardách dolarů. Do tří let se má tato
částka dostat až na 6 miliard dolarů.

Itálie jako první obnovuje pravidelné letecké
spojení s Libyí
Itálie se stala prvním členem EU, který obnovil
komerční lety od odvolání bezletové zóny na Libyí
31. října . Oznámilo to italské ministerstvo
zahraničí. Společnost Alitalia bude provozovat lety
mezi Římem Tripolisem čtyřikrát týdně. Italský
ministr zahraničí Franco Frattini poděkoval
leteckému dopravci Alitalia za rychlou obnovu
spojení a prohlásil, že to svědčí o prvořadé úloze
Itálie v Libyi a o skvělé spolupráci, kterou se
podařilo italské vládě navázat s novými libyjskými
orgány.

V Řecku bylo odvoláno nejvyšší vojenské
vedení
Řecká vládní rada pro zahraniční záležitosti a
obranu (KYSEA) odvolala náčelníka generálního
štábu Frangoulise Frangose i nejvyšší velitele
pozemních sil, letectva a námořnictva. Odvoláno
bylo ještě dalších 13 vysokých důstojníků řecké
armády, přičemž řecký ministr obrany, Panagiotis
Beglitis, prohlásil, že změny ve velení byly
naplánovány již dříve. Francouzský deník Le
Monde spekuluje o možném odhalení plánovaného
vojenského puče.

Situace v Jemenu je nadále stejná - boje ve
městě Taiz
V centrálním Jemenu, ve městě Taiz, došlo ke
střetům vládních vojáků a opozičních sil poté, co
místní rebelující milice obsadili některé vládní
budovy. Jemenská armáda věrná prezidentu
Salehovi poté ostřelovala některé čtvrti města,
které jsou v držení opozičních sil. Podle místních
lékařů zemřelo 9 lidí a 40 jich bylo zraněno.

Konečné výsledky prezidentských voleb v
Bulharsku potvrdily vítězství vládního
kandidáta
Kandidát vládní koalice GERB, Rosen Plevneliev,
je oficiálním vítězem prezidentských voleb v
Bulharsku, oznámila to bulharská Ústřední volební
komise. Nový bulharský prezident získal celkem
52,58 % hlasů, přičemž u 28 000 Bulharů žijících v
Turecku získal celkem 96,6 % hlasů.

Pro osobní potřebu a pro účely propagace novin PressEXPRESS na trhu je možné tiskovinu stahovat , tisknout a distribuovat zdarma. Tato tiskovina může být  tištěna a prodávána za cenu uvedenou záhlaví. Prodejce je povinen tržbu za tuto tiskovinu
řádně zdanit. Cena je chápána jako konečná vč. DPH. Při  prodeji v zahraničí je prodejce povinen stanovit prodejní cenu v místní měně přiměřenou kursu a prodejní ceně v CZK. Za prodej této tiskoviny vydavatel doporučuje – nevyžaduje – odvádět 10% vč.
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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