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Anglo American získala kontrolu nad
společností De Beers
Těžební společnost Anglo American zvýšila svůj
podíl v největší firmě na těžbu diamantů De Beers
ze 45% na 85%. Od rodiny Oppenheimerů koupila
Anglo American 40% akcií De Beers za 5,1
miliardy dolarů. Vedení Anglo American tvrdí, že
by transakce mohla pomoci k ziskovosti již v
prvním roce po akvizici. Dynastie Oppenheimerů
kontrolovala společnost 80 let.

Christine Lagarde: "Italské rozpočtové reformy
postrádají důvěryhodnost"
Hlavní představitelka MMF se takto vyjádřila k
reformám, ke kterým se Itálie zavázala tento týden.
MMF prý bude velmi pozorně dohlížet na celou
implementaci reforem. Kvůli prosazování těchto
rozpočtových reforem bude muset vláda premiéra
Berlusconiho znovu absolvovat hlasování o důvěře
v parlamentu.

Napětí mezi USA a Izraelem na jedné straně a
Íránem na druhé roste - Izrael hovoří o
preventivním útoku
Vysoký americký vojenský činitel prohlásil, že Írán
se stal největší hrozbou pro Spojené státy, jejich
zájmy a spojence zatímco izraelský prezident
 Shimon Peres oznámil, že se přiblížila možnost
vojenského zásahu proti Íránu, neboť je stále blíž k
získání jaderných zbraní. Ve zpravodajství
Channel Two News prezident Izraele prohlásil, že
zpravodajské služby celého světa nyní
odpočítávají, a varoval světové vůdce - "nemáme
moc času". V Íránu zatím u příležitosti výročí
obsazení americké ambasády v roce 1979 sešli
tisíce íránských studentů, kteří pálí v ulicích
americké vlajky a portréty prezidenta USA Baracka
Obamy. Rétorika obou stran se vyhrocuje týden
před plánovaným zveřejněním zprávy Mezinárodní
agentury pro atomovou bezpečnost (MAAE), ve
které jsou informace o íránském jaderném
programu. Francouzský prezident Nicolas Sarkozy
na summitu G20 prohlásil, že chování Íránu a jeho
obsedantní touha získat jaderné zbraně je v
rozporu se všemi mezinárodními pravidly. 

 

Generál armády USA Peter Fuller byl
suspendován po pohrdavém vyjádření o
afghánské vládě
Zástupce velitele výcvikové mise NATO v
Afghánistánu generál Peter Fuller byl propuštěn
poté, co se v jednom interview pohrdavě vyjádřil o
prezidentu Hamidu Karzáím a jeho vládě. Generál
Fuller novinářům řekl, že afgánské velení je
izolováno od reality, což podle velení amerických
jednotek v Afghánistánu nevyjadřuje
americko-afghánské vztahy. Zatím není jasné, zda
bude generál Fuller převelen nebo půjde do
důchodu.

Řecký premiér přežil hlasování o důvěře vlády
a hodlá vytvořit velkou záchrannou vládu
Řecký premiér George Papandreou ustál
parlamentní hlasování o důvěře své vlády, čímž
zabránil vyvolání předčasných voleb a změně
kabinet. Socialistická vláda řeckého premiéra
nakonec získala na svou stranou všechny své
poslance. Premiér Papandreu řeckému parlamentu
ještě před hlasováním o důvěře řekl, že hodlá
zahájit dialog s prezidentem o vytvoření nové vlády
založené na širší členské bázi, která by zajistila pro
Řecko výpomoc od eurozóny, která je podle
premiéra pro Řecko klíčová. Stejně tak premiér
Papandreou oznámil, že je ochoten diskutovat i o
nové hlavě této rozšířené vlády.

V Praze bylo zahájeno zasedání Vysegrádské
skupiny se zeměmi západního Balkánu
V hlavním městě České republiky, Praze, byl
zahájen summit mezi skupinou V4 (Polsko, Česká
republika, Slovensko, Maďarsko) a zeměmi
západního Balkánu, které budou reprezentovat
jednotliví ministři zahraničí. Zasedání se zúčastní i
evropský komisař pro rozšíření EU Štefan Füle,
výkonný ředitel  zahraniční služby EU pro Rusko,
východní sousedství a západní
Balkán Miroslav Lajčák či slovinský ministr
zahraničí Samuel Žbogar. Do Prahy dorazil o
ministr zahraničních věcí Kosova, Enver Hoxhaj,
který zde bude představovat pokračující
konsolidaci kosovského státu s cílem rozvíjet
mezinárodní spolupráci Kosova s ostatními
zeměmi.

Po operaci KFOR Srbové v Kosovu vystavěli
ještě větší barikády
Poté co německé jednotky sil KFOR dokončily
odstraňování barikád v severním Kosovu na cestě
Zubin Potok - Ribarice, mezi kterými leží hraniční
přechod Brnjak, zahájili místní Srbové stavbu
barikád, které jsou podstatně rozsáhlejší, větší a
lépe bráněny. Operace na odstraňování trvala přes
14 hodin, ovšem nyní zde vyrostly nové, tři metry
vysoké.

Rusko s Běloruskem jsou dohodnuti na nových
podmínkách dodávek plynu i ropy
Běloruský prezident Alexandr Lukašenko oznámil,
že Rusko se s Běloruskem dohodlo na budoucích
vzájemném obchodu s plynem, přičemž země jsou
blízko k uzavření ropných kontraktů. Podle
běloruského prezident do uzavření nových dohod
zbývá již jen dořešit bonusy, které budou ruské
exportní společnosti v Bělorusku mít.

Příští summit skupiny G20 bude v Rusku
Ruský ministr
financí Anton Siluanov řekl novinářům, že Moskva
bude s největší pravděpodobností hostit summit
skupiny G20 v roce 2013. Zároveň dodal, že
předběžná jednání by mohla být i v jiných ruských
městech.

Celosvětová poptávka po elektřině roste o více
než 3% ročně
Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) se
bude v příštích 25 letech zvyšovat celosvětová
poptávka po elektrické energii v průměru o 3,1%.
Odhadovaná spotřeba elektrické energie celého
světa by se v roce 2035 měla pohybovat okolo 31
500 terawatthodin. Zpráva IEA se týká také
ostatních energetických zdrojů včetně jádra a ropy.
Cena ropy by se měla v roce 2015 pohybovat
okolo 114 dolarů za barel. Dlouhodobější predikce
hovoří o ceně 212 dolarů za barel kolem roku
2035. Podíl jádra na celosvětové energetické
produkci by se měl v dlouhodobém výhledu také
snížit z letošních 11% na 7%. V současnosti
generují jaderné reaktory 393 gigawattů elektrické
energie.

Skončila rok a půl trvající simulace mise na
Mars
Projekt Mars 500, který se odehrával v
Moskevském institutu v Rusku, měl za úkol zjistit,
jak by se lidské tělo a mysl vyrovnalo s
dlouhotrvající vesmírnou misí. Šest mužů strávilo
rok a půl v ocelových komorách a podle prvních
poznatků na nich dlouhá doba izolace nezpůsobila
žádnou újmu a jsou připraveni na další testy.
Experti však tvrdí, že od mise na tzv. "rudou
planetu" nás mohou dělit ještě desetiletí.

Itálie souhlasila s dohledem MMF nad plněním
reformních závazků
Podle mluvčího vlády Silvia Berlusconiho si Itálie
sama zažádala o dohled MMF nad průběhem
reforem dohodnutých s EU. V žádném případě prý
však nebyla vyčleněna jako jediná země, na kterou
je třeba dohlížet, což uvedly některé evropské
informační zdroje. Mezinárodní měnový fond bude
pravděpodobně dohlížet i na průběh situace ve
Španělsku a dalších zemích eurozóny.

Audi táhne koncern VW vzhůru
Čistý zisk ingolstadtské automobilky a zároveň
části koncernu VW stoupl ve třetím čtvrtletí o 56%
na 1,4 miliardy eur. Prodeje automobilky vede
čínský a americký trh. Akcie koncernu VW i díky
této skutečnosti stouply o 6%.

JAR, Rusko, Čína, Německo a Brazílie spolu s
dalšími 8 zeměmi na G20 podepsaly Úmluvu o
vzájemné administrativní pomoci v daňových
věcech
Jihoafrická republika v rámci setkání zemí G20
přistoupila k Úmluvě o vzájemné administrativní
pomoci spolu s dalšími 12 zeměmi, mezi nimiž jsou
Rusko, Čína, Austrálie, Turecko, Brazílie či
Německo, která má pomoci v boji proti
přeshraničním daňovým únikům. Úmluva o
vzájemné administrativní pomoci umožňuje
členským zemím sdílet daňové informace z
ostatních zemí. Doposud mohly k dohodě
přistoupit pouze členové OECD a Rady Evropy a
dosavadními členy jsou Belgie, Dánsko, Finsko,
Francie, Gruzie, Island, Irsko, Itálie, Korea, Mexiko,
Moldávie, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko,
Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Ukrajina, Velká
Británie a USA. Pro Jihoafrickou republiku je
dohoda velmi důležitou, neboť vzhledem k
ekonomické recesi v roce 2009 a následnému
velmi chabému oživení ekonomiky stále více roste
podíl daní na HDP, který za posledních pět let
vzrostl o 5 % na 30%, a jejich kontrola je tak pro
stát klíčová.

 

Mírový plán Arabské ligy pro Sýrii definitivně
ztroskotal
Ačkoliv Sýrie ve středu přijala návrh na ukončení
krize, který jí předložila Arabská liga na svém
jednání v egyptské Káhiře, již den na to vyjely do
ulic syrského města Homs opět tanky a zahájily
palbu do demonstrantů, přičemž násilí v Sýrii opět
pokračuje. Syrská státní tisková agentura SANA se
k situaci ve městě Homs vyjádřila tak, že obyvatelé
odsoudili násilné činy místních ozbrojených
teroristů a ví o jejich vazbách na zahraničí s cílem
destabilizovat Sýrii.

USA: "Rusko a Čína jsou nejvíce aktivními
zeměmi, co se týče internetových útoků na
americké společnosti"
Ředitel americké zpravodajské služby Robert
Bryant uvedl, že internetové útoky na americké
společnosti jsou nejčastěji vedeny z Číny a Ruska
a představují "tichou" hrozbu pro ekonomiku USA.
Čínská i Ruská ambasáda ve Washingtonu
obvinění z příprav ekonomické kyber-špionáže
odmítá.

Jižní Osetie odmítá na své území vpustit
mezinárodní pozorovatele
Prezident Jižní Osetie, Eduard Kokoity, kterou
uznává pouze Rusko, v reakci na rusko-gruzínskou
dohodu ze Světové obchodní organizace (WTO)
oznámil, že žádné mezinárodní pozorovatele Jižní
Osetie nepustí na své území. Tím velmi ztížil
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vyjednávací pozici Ruska, které bude do WTO
přijato pouze se souhlasem Gruzie. Je již
naplánován i termín přijetí, a to na 15. prosince
2011 při jednání ministrů členských zemí. Poradce
ruského prezidenta, Arkadij Dvorkovič, ale již na
uklidnění Osetinců, uvedl, že návrhy dokumentů o
kontrole obchodu dohodnuté s Gruzií se týkají jen
vnějšího monitoringu.

Ve Španělsku začínají volební kampaně pro
následující parlamentní volby
Premiér Zapatero vyhlásil parlamentní volby o čtyři
měsíce dříve, nežli je jejich standardní doba
konání. Lidé ve Španělsku půjdou k volbám již za
dva týdny, přičemž předvolební průzkumy ukazují,
že by měla zvítězit středo-pravicová strana Lidová
strana. Klíčovým tématem předvolebních kampaní
má být řešení problému s nezaměstnaností, která
v zemi dosahuje hranice 22%.

Irsko ruší ambasády ve Vatikánu, Íránu a
Východním Timoru
Zrušení těchto tří velvyslanectví prý nemá politický
kontext, ale probíhá z důvodu úspory vládních
nákladů. Tyto tři zrušené ambasády prý ušetří
irskému rozpočtu 1,25 milionu eur ročně.

Japonská vláda poskytne společnosti TEPCO
11,5 miliardy dolarů
Tokyo Electric Power Company dostane od
japonské vlády záchranný balíček v hodnotě 11
miliard dolarů (900 miliard jenů). Ten by měl pokrýt
evidované ztráty společnosti za posledních šest
měsíců, které se pohybují okolo 9 miliard dolarů.
Tento balíček je prvním z nedávno schváleného
vládního záchranného plánu pro provozovatele JE
Fukušima Daiichi. Odhadované kompenzace, které
bude muset společnost TEPCO zaplatit za
následky způsobené havárií elektrárny, se
pohybují okolo 100 miliard dolarů.

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.
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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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