
pátek

11
listopad

2011
Rychlé noviny cena 5 Kč

Kosovo vyzývá EU k většímu tlaku na Srbsko
Místopředsedkyně kosovské vlády, Edita Tahiri,
prohlásila, že Kosovo již splnilo všechny
požadavky a povinnosti, které vyplývají z
problematiky, ovšem domnívá se, že problém stojí
v dialogu se Srbskem, které odmítá udělat totéž.
Podle názoru místopředsedkyně vlády Edity Tahiri
by proto měla EU zvýšit tlak na Srbsko, aby bylo
ve společném dialogu dosaženo konkrétních
výsledků.

Šéf EK Manuel Barroso vyzval Německo k
vedoucí pozici v partnerství zemí EU
Předseda Evropské komise (EK), José Manuel
Barroso v Berlíně u příležitosti výzev k posílení
spolupráce mezi členskými zeměmi a zvýšení
významu evropských institucí upozornil na to, že v
EU dominuje "nezdravá rovnováha sil bez
jakéhokoliv direktoria." V souvislosti s tím také
předseda EK vyzval Německo, jako nejsilnější
ekonomiku EU, aby se ujalo vedoucí pozice v
rámci evropského partnerství. Německá kancléřka,
Angela Merkel, mimo jiné prohlásila, že EU
potřebuje nové smlouvy, a to necelé dva roky poté,
co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. Podle
německé kancléřky přišla krize, při které Evropa
musí světu ukázat, že se umí přizpůsobit, chce-li
přežít.

Bývalý izraelská prezident bude uvězněn na 7
let, soud zamítl odvolání
Izraelský Nejvyšší soud potvrdil odsouzení
bývalého izraelského prezidenta, Moshe
Katsava, za dvoje znásilnění a odmítl tak jeho
odvolání. Bývalá hlava Izraele tak musí 7. prosince
nastoupit k výkonu sedmiletého trestu.

Egypt opět přerušil dodávky plynu do Izraele a
Jordánska kvůli dalšímu výbuchu plynovodu
Ve čtvrtek ráno došlo k dalšímu, již šestému,
výbuchu plynovodu na severu Sinaje, čímž došlo k
opětovnému přerušení dodávek plynu do
Jordánska a Izraele. Dodávky byly přitom
obnoveny teprve 24. října 2011 po opravách škod
způsobených posledními útoky místních Berberů v
době svržení prezidenta Husni Mubaraka. Kvůli
předchozímu přerušení dodávek plynu dokonce
Egypt žaluje společnost EMG, která požaduje jako
náhradu škody 8 miliard dolarů.,
protože arabskéjaro povstání svrhla režim Husního
Mubaraka v Egyptě.

Kampaň Francie a Německa na přepracování
eurozóny sílí
Německo spolu s Francií posiluje společnou
kampaň na radikální přepracování eurozóny. The
Irish times píší, že obnoveného úsilí
o prohloubení hospodářské integrace v
rámci eurozóny přichází v době drastické eskalace
dluhové krize zatímco italské dluhopisy rostou do
neuvěřitelných výšin. Podle Irish Times náklady, za
které si Itálie půjčuje již dosáhly neudržitelné
úrovně. Francouzský prezident Nicolas Sarkozy již
dříve vyzval k tzv. dvourychlostní Evropě, zatímco
německá kancléřka Angela Merkel vytváří tlak na
změnu smluv eurozóny tak, aby EU získala
možnost dohlížet na jednotlivé národní rozpočty.

Šéf EK, Manuel Barroso: "EU může být největší
světovou mocností, najde-li se vůle"
Šéf Evropské komise (EK), Manuel Barroso, v
Berlíně prohlásil, že všechny země EU by
měly přijmout společnou měnu - Euro. Prohlášení
je mnohými považováno za překvapivé, neboť k
němu došlo uprostřed dluhové krize, která zmítá
eurozónou a podle negativistických předpovědí
dokonce může znamenat konec společné měny

EU. Podle Barrosa by měla příslušnost k eurozóně
definovat EU a členské státy jako společný celek
patřící k sobě, který by neměl být rozdělen.
Předseda Evropské komise vidí problém v tom, že
nelze pracovat na prohlubování integrace v
eurozóně, aniž by se jí neúčastnily všechny
členské státy. Svůj projev Barroso ukončil tím, že
nesmí nastat status "quo ante" ("stav před"), ale
naopak je třeba jít dále vpřed, a má-li se tak stát,
pak se musí dosáhnout společné stability a
solidarity EU. "Pokud se najde dostatek politické
vůle, pak je EU nastupující největší světová
mocnost", řekl.

Novým řeckým premiérem je Lucas Papademos
Novým řeckým premiérem byl jmenován bývalý
viceprezident Evropské centrální banky (ECB),
Lucas Papademos, který povede řeckou
prozatímní vládu složenou z koalice socialistů
(PASOK) a opozičních konzervativců (Nová
Demokracie). Prozatímní vláda má zemi vést až do
předčasných voleb v únoru přičemž má zajistit
hladký průběh a implementaci druhé části
evropské pomoci ve výši 130 miliard EURO. Nová
vláda začne zemi oficiálně zcela vládnout po
přísaze, která proběhne v pátek.

Rusko informovalo o íránském zájmu o další
reaktory, Írán pak o připravenosti odpovědět na
otázky
Předseda ruské Federální agentury pro atomovou
energii, Sergej Kirijenko, oznámil, že Írán má
zájem o více jaderných reaktorů ruské výroby,
stejných, jako je již první funkční reaktor v
elektrárně Bushehr. Ve stejné chvíli prohlášení
zároveň probíhá angažmá Západu v OSN, kde se
bude snažit prosadit další sankce proti Íránu kvůli
zprávě Mezinárodní agentury pro atomovou energii
(MAAE). Írán podle slov náměstka íránské
Nejvyšší bezpečnostní rady, Aliho Bageri, Írán
poslal MAAE dopis, ve kterém uvádí, že je
připraven na zodpovězení veškerých otázek ze
strany MAAE, přičemž o reakci MAAE se již Ali
Bageri nezmínil.

Jefferson County ve státě Alabama (USA)
bankrotuje
Největšímu z "okresů" v americkém státě Alabama,
Jefferson County, schází v rozpočtu 4,1 miliardy
dolarů. Tím pádem se jedná o největší "okresní"
bankrot v historii USA. Jefferson County se
potýkalo s problémy již od roku 2008. V tomto
okrese leží například známé město Birmingham-
největší město státu Alabama.

Nikaraguou zmítají násilné protesty
Ty vypukly poté, co byl na konci minulého týdne
znovu zvolen dosavadní prezident země Daniel
Ortega. Střety mezi příznivci opozice a
současného prezidenta si podle tamních úřadů
vyžádaly nejméně pět mrtvých. Opoziční
kandidát Fabio Gadea prohlásil výsledek voleb za
podvod. Prezident Ortega získal podle
nikaragujských úřadů 63% hlasů.

Italský prezident: "Premiér Berlusconi odstoupí
v horizontu několika dnů"
Prezident Giorgio Napolitano řekl, že chce rozptýlit
veškeré pochyby a nedorozumění o tom, zda
italský předseda vlády odstoupí či nikoliv. Italský
prezident zároveň dodal, že nedojde k žádným
prodlevám při prosazování ekonomických reforem
požadovaných evropskými partnery Itálie. Mezitím
se výrazně prohlubují obavy o budoucnost italské
ekonomiky, neboť současné výnosy italských
dluhopisů jsou všeobecně považovány za
neudržitelné. Desetiletý italský státní dluhopis

včera překročil hranici 7% úroku.

Německo a Francie plánují průlom v politice
eurozóny
Dohady o jejím plánovaném zeštíhlení však Berlín
odmítá. Podle německé kancléřky Angely Merkel je
hlavním cílem Německa stabilizovat eurozónu v
celém jejím dosavadním rozsahu. Francouzský
prezident Sarkozy však ve svém projevu otevřeně
zmínil možnost tzv. "dvourychlostní Evropy. Nyní je
jasné, že současná finanční krize podstatně přiblíží
začátek jednání o budoucnosti celého bloku.

Představitelé Indie a Pákistánu slibují začátek
nové kapitoly vzájemných vztahů
Premiéři obou zemí vystoupili s tímto prohlášením
po setkání na Maledivách. Podle obou vládních
představitelů by měla být následující jednání mezi
oběma národy mnohem produktivnější a
konstruktivnější, než tomu bylo po teroristických
útocích v Bombaji v roce 2008. Tento incident
provedený ozbrojenci sídlícími na území Pákistánu
výrazně ochladil veškeré diplomatické styky obou
zemí.

USA plánuje přiškrtit dovoz solárních panelů z
Číny, aby tak podpořila domácí konkurenci
Podle amerických výrobců je vývoz solárních
panelů čínských producentů údajně nelegálně
podporován zásahy čínské vlády. Tuto stížnost
začalo nyní projednávat Ministerstvo obchodu
USA. Rozhodnutí amerického ministerstva může
znamenat uvalení vysokých cel na tyto čínské
výrobky, na což reagovala vláda Čínské lidové
republiky se značným znepokojením.

EU snížila výhled na ekonomický růst České
republiky i eurozóny
Očekávaný růst ekonomiky ČR se má za letošní
rok pohybovat okolo 1,8%, přičemž pro rok
následující je podle Bruselu předpovídaný růst
české ekonomiky jen 0,7%. Údaje českého
ministerstva financí se v obou případech liší, a to
nejprve o 0,3% a ve druhém případě o 1,4%.
Česká ekonomika je podle expertů silně závislá na
vývoji německého hospodářství. To v letošním
roce vykazovalo růst 2,9%, avšak v roce 2012 ho
čeká citelné zpomalení na 0,8%. Inflace v České
republice by pro tento rok podle Evropské komise
měla dosáhnout míry 1,8%.

Itálie dala na trh jednoleté dluhopisy v hodnotě
5 miliard eur
Výnos těchto dluhopisů se v aukci vystoupal na
6,085%, což je nejvíce od roku 1997. Další aukce
tentokrát pětiletých dluhopisů je plánována na
pondělí 14. listopadu. Vysoké výnosy nabízí v
současné době i dluhopisy Španělska.

Akcie GM se propadly o 9%- firma zveřejnila
slabší finanční výhled
General Motors Corp. zveřejnila čistý zisk za třetí
čtvrtletí 1,7 miliardy dolarů, což je o 17,6% méně,
než ve stejném období v uplynulém roce. Prodeje
společnosti GM šly dolů především díky poklesu
poptávky v Evropě a Jižní Americe. Predikce firmy
hovoří o stejném profitu za čtvrtý kvartál tohoto
roku, jaký byl i ve stejném období v roce 2010.
Největší konkurent GM, společnost Ford, vykazuje
za třetí kvartál téměř stejné zisky, avšak s nižšími
prodeji o 10%. Vedení GM plánuje utažení opasků
s cílem opětovného dosažení vyššího zisku.

Humanitární organizace varují před
nedostatkem finančních prostředků na pomoc
lidem postiženým záplavami v Pákistánu
Podle cíle stanoveného OSN by se na pomoc pěti
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milionům lidí zasaženým povodněmi v pákistánské
provincii Sindh mělo shromáždit 357 milionů
amerických dolarů, přičemž bylo dosaženo zatím
jen třetiny této částky. V celé provincii je zaplaveno
okolo 70% zemědělské půdy, což vystavuje téměř
devět milionů Pákistánců rizikům podvýživy
a šíření nemocí.

Čínská inflace i trh s nemovitostmi
zaznamenaly ochlazení
Růst spotřebitelských cen zpomalil za měsíc říjen o
jedno procento. Čínská inflace dosáhla svého
maxima v červenci, kdy její výše činila 6,5%.
Ochlazení však zaznamenal i trh s nemovitostmi,
jenž se za měsíc říjen propadl o 11,5%. Prodej
nemovitostí tvoří zhruba desetinu čínského HDP,
přičemž ovlivňuje i celou řadu dalších
průmyslových odvětví.

Italské dluhopisy přeskočily magickou hranici
7% výnosu
Tento fakt se projevil i na chování investorů na
světových trzích, kteří se obávají italského
bankrotu. Podobný scénář předcházel totiž i
žádostem o zahraniční pomoc v případě Řecka,
Irska a Portugalska, kde výnos desetiletých
státních obligací také přesáhl úroveň 7%. Výnos
italského desetiletého dluhopisu je nyní 7,36%. U
pětiletého dluhopisu se jedná o 7,14%.

Šanci k zastavení nevratných klimatických
změn budeme mít ještě 5 let
To vyplývá ze zprávy Mezinárodní agentury pro
energii (MAE). Proti hrozbě nevratných
klimatických změn má prý lidstvo bojovat vládními
politikami na podporu obnovitelných zdrojů a
jaderné energetiky. Zvyšující se energetická
náročnost světové populace se navíc v budoucnu
výrazně prodraží, a podle odborníků s sebou nese
i velká ekologická rizika. MAE již dříve zveřejnilo
zprávu hovořící o stále se zvyšující poptávce po
elektrické energii každoročně v průměru o 3,1%.

Řecký premiér Papandreu podal demisi
Předseda levicové vládní strany Pasok, a zároveň
řecký premiér Jorgos Papandreu, v televizním
projevu k národu oznámil, že podává demisi.
Jméno jeho nástupce však zatím nebylo uvedeno.
Spekuluje se o třech hlavních kandidátech na post
předsedy vlády. Za žhavého favorita na tento post
je však považován šéf řeckého parlamentu Filippos
Petsanikos. Odstupující premiér Papandreu dále
uvedl, že vláda udělá vše, co bude v jejích silách,
aby Řecko udržela v eurozóně.

Americké akcie ztratily nejvíce od poloviny
srpna
Velcí investoři vyprodávaly svoje pozice kvůli
obavám o budoucnost eurozóny. Nejvíce ztrácely

akcie amerických bank, které později následovali
jejich evropští konkurenti. V průměru se cenné
papíry bankovních společností propadly o 5,5%.
Největší obavy se nyní týkají vývoje italské
ekonomiky.

Bosna a Hercegovina zavádí opatření proti
terorismu dle rezolucí Rady bezpečnosti OSN
Rada ministrů Bosny a Hercegoviny rozhodla o
zavedení omezujících opatření proti terorismu,
která jsou stanovená v sérii 12 rezolucí Rady
bezpečnosti OSN. Tyto rezoluce Rada bezpečnosti
OSN vydala v letech 1999-2009 proti teroristické
síti Al-Kaida a afghánskému Talibanu. Tato
opatření zahrnují zmrazení finančních prostředků a
veškerých dalších ekonomických aktiv ve
vlastnictví osob uvedených v seznamech
zmíněných rezolucí. Dále sem patří zákaz vstupu
na území Bosny a Hercegobiny stejně jako zákaz
prodeje či přepravy zbraní a vojenského materiálu
pro všechny označené jednotlivce, skupiny,
sdružení a organizace. Rozhodnutí bylo přijato v
reakci na útok člena srbské wahábitské organizace
na velvyslanectví USA v Sarajevu.

Albánie je proti jakémukoliv etnickému dělení
Kosova
Albánský premiér Sali Berisha dal jasně najevo, že
jeho země je proti etnickému dělení Kosova, neboť
udržení jasných celistvých a nenarušených hranic
Kosova má podle něj zásadní význam pro všechny
země v regionu. Premiér Berisha postoj Albánie
oznámil na společné tiskové konferenci v
Makedonii se svým makedonským protějškem
Nikolou Gruevski.

 

Generální tajemník NATO v Gruzii přivítal
reformní pokroky na cestě do NATO
Generální tajemník NATO, Anders Fogh
Rasmussen, při příletu do Tbilisi prohlásil, že
Gruzie se od summitu v Bukurešti NATO-Gruzie v
roce 2008 velmi přiblížila ke vstupu do NATO a
vyzval tuto kavkazskou zemi k pokračování v
reformách. Právě na summitu v Bukurešti se podle
názorů expertů USA podpolily tlaku svých
významných spojenců, jako je Německo a Francie,
které se obávají reakce Ruska na případný vstup
Gruzie do NATO.

Francouzský prezident Sarkozy: "balkánské
země se nakonec budou muset připojit k EU"
Francouzský prezident Nicolas Sarkozy před
studenty ve Štrasburku prohlásil, že EU nakonec
bude muset přijmout i balkánské země. Podle
francouzského prezidenta by se měla prohloubit
integrace zemí eurozóny, zatímco země s vlastní
měnou by měly dostat více volnosti. Podle

prezidenta Sarkozyho je "dvourychlostní" model
Evropy jedinou možnou cestou EU vpřed.

MMF varuje před ekonomickou "ztracenou
dekádou"
Hlava Mezinárodního měnového
fondu, Christine Lagarde, varovala, že globální
ekonomika je v nebezpečí "ztracení celé dekády".
"Pokud nebudeme jednat odvážně a pokud
nebudeme jednat společně, ekonomice celého
světa hrozí pád do klesající spirály nejistoty,
finanční nestability a potenciálního zhroucení
globální poptávky," řekla šéfka MMF na návštěvě v
Číně. Podle MMF je probíhající dluhová krize
Evropy také důkazem nejisté vyhlídky celé světové
ekonomiky, přesto ale Christine Lagarde dodala,
že kroky, které jsou podnikány k vyřešení krize,
míří správným směrem. To řekla v reakci na
obavy, že by dluhová krize zmítající periferiemi
eurozóny mohla přeskočit i na největší ekonomiky
EU.

Rusko podepsalo dohodu s Gruzií, cesta do
WTO je volná
Rusko dnes dle očekávání podepsalo dohodu s
Gruzií o vnější kontrole obchodních informací
Abcházie a Jižní Osetie, které se proti tomu již
dříve ohradily. Kompromisní dohodu
zprostředkoval švýcarský prezident Micheline
Calmy-Rey den před vypršením lhůty dané Rusku
na splnění všech podmínek ke vstupu do Světové
obchodní organizace (WTO). Náměstek
gruzínského ministra zahraničí, Sergi Kapanadze,
který vedl vyjednávání za Gruzii, oznámil, že
Gruzie nyní již nebude v žádném ohledu stát v
cestě ke vstupu Ruska do WTO. Gruzie jako každý
člen WTO totiž má právo veta na vstup nových
členů, přičemž na ni dle některých diplomatů byl
vyvíjen velký tlak ze strany USA a WTO, aby
Rusko vpustila do této organizace, ve které je
například Čína již 10 let. Pro ruského
vyjednavače, Maxima Medvedkova, je to velký
úspěch, neboť pro Rusko se jedná o jeden z
největších posledních úspěchů na mezinárodním
poli - o vstup do WTO Rusko stojí již dlouhou
dobu.

Velká Británie se zdrží při hlasování o Palestině
v Radě bezpečnosti OSN
Britský ministr zahraničí William Hague oznámil, že
po dohodě s evropskými partnery a Francií, která
je také stálým členem Rady bezpečnosti OSN, že
se spolu s Francií zdrží hlasování o přijmutí
Palestiny za plného člena OSN. Velká Británie si
dle ministrových slov vyhrazuje právo hlasovat o
palestinské otázce až ve chvíli, kdy to bude
považovat za vhodné a přínosné pro mír v oblasti.
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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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