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Velvyslanci Velké Británie a Nizozemí vyzývají
urychleně k dialogu Bělehrad-Priština
Nizozemský velvyslanec v Kosovu, Robert Bosch,
prohlásil, že situace na severu této země na
hraničních přechodech Jarinje a Brnjak musí být
vyřešena co nejrychleji a nejlépe cestou dialogu
mezi Kosovem a Srbskem. Nizozemí jeho ústy
dále podpořilo dialog pod vedením mediátora EU,
kterým je Angličan Robert Cooper. Velvyslanec
Velké Británie v Srbsku, Michael Davenport, pak
prohlásil, že Britové si přejí, aby Srbsko získalo
statut kandidátské země EU již 9. prosince, ovšem
je nutné, aby Srbové pokračovali v dialogu s
Kosovem. Podle slov britského velvyslance má
Evropská komise jasno - Srbové musejí
zapracovat na své regionální spolupráci a zahájit
konstruktivní dialog s Prištinou, chtějí-li do EU.

Palestinský Hamas a Fatah se dohodly na
volbách v květnu
Tradičně soupeřící palestinské politické
frakce Fatah a Hamas se dohodly na
uspořádání voleb příští rok v květnu, řekl to vysoký
představitel Fatahu Assam al-Ahmad. Obě strany
se rovněž dohodly na vytvoření úřednické vlády,
která má volby připravit. Zástupce Fatahu,
Al-Ahmad, zároveň podotkl, že současný
palestinský premiér Salam Fayyad pravděpodobně
nezůstane ve svém úřadě v budoucí úřednické
vládě, neboť k jeho osobě má jisté výhrady
Hamas.

Ázerbájdžán udělil imunitu svým
ex-prezidentům
Parlament Ázerbájdžánu schválil ve třetím čtení
zákon, který zaručuje bývalým prezidentům imunitu
před stíháním za zločiny spáchané před a během
jejich funkčního období. Pro hlasovaly nejen
provládní strany, ale i opozice.

Evropská komise plánuje zpřísnění podmínek
pro ratingové agentury
Přísnější pravidla by se měla dotknout především
tří hlavních ratingových agentur Standard & Poor's,
Moody's a Fitch. Jejich rozhodování by mělo být
podle Evropské komise více transparentní a v
případě pochybení by měly tyto společnosti nést
jasné následky. Ratingové agentury pomáhají
investorům v rozhodování se, kam zacílit své
prostředky, a zároveň stanovují míru ekonomické
důvěryhodnosti a spolehlivosti zemí. Tato
hodnocení následně ovlivňují chování trhů a
finanční podmínky v jednotlivých ekonomikách.
Ratingové agentury jsou širokou veřejností i
některými politiky obviňovány ze spuštění
současné ekonomické krize a jejího umocňování.

MMF varuje čínské banky před rizikem
Podle nedávno zveřejněné zprávy Mezinárodního
měnového fondu sice čínské banky ustojí
izolované otřesy, ale nejsou zdaleka tak stabilní,
co se týče schopnosti čelit dlouhodobějším rizikům.
Ty představují především úvěry a problematická
měnová politika v Číně. MMF vydal doporučení,
aby čínská vláda hrála menší roli v bankovním
sektoru země a nechala ho více se řídit principy
trhu.

Coca-Cola oznámila investici 2 miliard dolarů
do výroby v Indii
Cílem této investice má být zvýšení prodejů na
indickém trhu. V horizontu následujících pěti let by
měla společnost přerozdělit plánované dvě miliardy
dolarů do výrobních kapacit a distribučních sítí,
aby uspokojila rostoucí poptávku v zemi. Největší
světový producent nealkoholických nápojů na
světě plánuje učinit z Indie do roku 2020 jedno z

pěti největších odbytišť svých produktů.

Britský ministr pro mezinárodní rozvoj je na
třídenní návštěvě Barmy
Ministr Andrew Mitchell se při této oficiální
návštěvě setká s hlavními představiteli barmské
vlády i s představitelkou tamní demokratické
opozice Suu Kyi. Již na počátku své cesty ministr
Mitchell vyzval barmskou vládu k propuštění všech
politických vězňů. Tato problematika je hlavním
důvodem pro sankce uvalené na Barmu ze strany
západních zemí. V rozhovoru pro BBC pak britský
ministr uvedl, že v současné barmské situaci již
vidí podmínky pro opatrný optimismus.

Austrálie plánuje zrušit zákaz vývozu uranu do
Indie
Podle tamní premiérky, kterou je Julia Gillard, prý
nemá smysl prodávat tuto komoditu Číně, USA,
Japonsku, ale ne Indii. Strana dosavadní
premiérky však sama v roce 2008 představila
návrh na zákaz exportu uranu do Indie z toho
důvodu, že Indie nepodepsala dohodu o nešíření
jaderných zbraní tzv. NPT. Austrálie vlastní 40%
veškerých zásob světového uranu, kterým
zásobuje zhruba jednu pětinu trhu.

Berlín: "Musíme stanovit horní limit výnosu
dluhopisů, ECB by měla být věřitelem nejvyšší
úrovně"
Evropská centrální banka by měla podle poradce
německé vlády Petera Bofingera změnit svoji
nynější úlohu. Tato instituce by se podle Bofingera
měla stát věřitelem poslední instance, aby mohla
efektivně řešit krizi v případě selhání jednotlivých
vlád. Z Berlína již dříve přišlo varování, že
nepřestane-li ECB kupovat dluhopisy zadlužených
evropských států, může ztratit svoji důvěryhodnost.

Katar projevil zájem o ruský projekt na
produkci zkapalněného zemního plynu
Katar projevil zájem o ruský projekt na produkci
zkapalněného zemního plynu (LNG) na
poloostrově Jamal. Podle ruského ministra
energetiky Sergeje Šmatko bude otázka
strategické spolupráce těžištěm jednání při
nadcházející návštěvě ruské delegace v Kataru.
Náklady projektu vedeného druhým největším
ruským producentem plynu Novatek a
francouzskou společností Total se odhadují na 15
– 20 miliard USD. Dalšími potencionálními partnery
projektu jsou Indie a Japonsko.

Ukrajinská média: Kyjev a Moskva se dohodly
na snížení ceny plynu
Rusko a Ukrajina se dohodly na snížení ceny plynu
pro Ukrajinu na 220-230 dolarů za tisíc metrů
krychlových (v současné době se cena pohybuje
okolo 400 USD). Informuje o tom ukrajinský tisk
s odkazem na zdroj v administrativě ukrajinského
prezidenta. Smlouva dle zdroje dále zahrnuje
možnost platby a úvěrování v rublech, ale řeší
například i možnost poskytnutí preferencí ruským
investorům v případě jejich účasti na privatizaci
ukrajinských podniků. K jejímu podpisu by mohlo
dojít ještě koncem listopadu. Potvrzením této
informace ze strany Gazpromu nebo Naftogazu
však média v této chvíli nedisponují.

Německá ekonomika ve 3. čtvrtletí zrychlila,
přesto se očekává zpomalení
Růst německé ekonomiky se ve třetím čtvrtletí
zvedl o 0,5 %, a to zejména díky silné domácí
poptávce a růstu výdajů spotřebitelů. Oznámil to
německý Spolkový statistický úřad. Ve druhém
čtvrtletí německé HDP rostlo 0,3 % čímž předstihlo
očekávaných 0,1 %. Podle Spolkového

statistického úřadu vzrostly investice do zařízení
společností a stejně tak i zahraniční obchod -
vývoz i dovoz vzrostly podobně. Naopak investice
ve stavebnictví poklesly. Ekonomové ale přesto
očekávají, že ve 4. čtvrtletí německá ekonomika
zpomalí kvůli stálé krizi eurozóny a otřesům na
finančních trzích.

Po Řecku a Itálii je na řadě Belgie, tvrdí
pozorovatelé EU
Belgický eurokomisař Karel De Gucht varoval před
tím, že jeho zemi by mohl potkat stejný osud jako
Řecko a Itálii ve ztrátě důvěry na trhu, pokud
rychle nedojde k vytvoření nové belgické vlády.
Komisař EU De Gucht se tak shoduje s
pozorovateli EU v tom, že vytvoření vlády v Itálii a
Řecku je jen dočasným pozitivním řešením pro
finanční trhy, které se "již rozhlíží, kdo je další". V
takové případě by podle belgického komisaře
mohla přijít na řadu Belgie a mohla by se stát
jednou z dalších obětí. Eurokomisař to prohlásil v
belgické státní televizi 13. listopadu. Belgie se
snaží vytvořit vládu již po 517 dní, což je ojedinělý
světový rekord, přičemž neshody mezi belgickými
Vlámy a Valony stále rostou. Belgie má pak po
Řecku a Itálii největší státní dluh, téměř 100 %
svého HDP a již byla pokárána i evrospkým
komisařem pro hospodářské záležitosti, Olli
Rehnem, že stále EU nepředložila svůj rozpočet na
rok 2012.

V Libanonu rostou obavy ze situace v Sýrii
Zhoršující se situace v Sýrii by mohla vést k další
občanské válce v Libanonu, varoval mluvčí
libanonského parlamentu Nabih Berri. O
zenpokojení tohoto šíitského politika ze špatných
výsledků řešení krize v sousední Sýrii informuje
ITAR-TASS. Syrský politik dále prohlásil, že stále
doufá v zásah saúdskoarabského krále, který by
zachránil arabskou solidaritu a pomohl Sýrii "na
poslední chvíli". Podle názoru mluvčího
libanonského parlamentu totiž není týden, který
dala Arabská liga Sýrii na splnění všech podmínek,
dostačující.

Ruská volební komise tvrdí, že členové PACE
na návštěvě v Rusku porušili zákon
Ruská Ústřední volební komise předala stížnost
Úřadu generálního prokurátora a ruskému
ministerstvu zahraničí, ve které tvrdí, že zástupci
Parlamentního shromáždění Rady Evropy (PACE)
dopustilo porušení ruských zákonů, když na své
přátelské návštěvě dopustili veřejných projevů ve
kterých zasahovali do ruské volební kampaně.

Libyjská prozatímní vláda nasadila své vojáky
do střetů místních milic

Libyjská přechodná vláda (NTC) podle agentury
AP, která se odvolává na vysoce postavené zdroje
z NTC, rozhodla o nasazení svých vojenských sil,
které jsou NTC loajální, k potlačení bojů mezi
milicemi, které se odehrávají mezi Tripolisem a
městem Zawiah. To podtrhuje vážnost situace,
neboť do této chvíle NTC spíše popíralo rozsah
střetů.
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V USA mají obavy z libyjských raket MANDPAS,
žádájí Libyi o urychlené zajištění všech kusů
Američané opětovně vyzvali Libyjce k zajištění
protiletadlových raket, které může odpalovat jeden
člověk, známé jako MANPADS - tedy přenosná
protiletadlová obrana. Podle USA je většina zásob
těchto zbraní stále na území Libye a musí být
zajištěna dříve, než se dostane do rukou
radikálům, pro které jsou oblíbeným artiklem,
neboť se snadno obsluhují a jeden muž je díky
raketě schopen zničit i civilní dopravní letadlo. V
Libyi se nachází podle Američanů zhruba 20 000
těchto raket, přičemž mnohé z nich zmizeli z
vojenských skladů právě během konfliktu povstalců
s tehdejší libyjskou  vládou.

Policie v New Yorku zahájila vyklízení Zuccotti
Park, kde sídlí Occupy Wall Street
Kancelář starosty New Yorku,  Michaela
Bloomberga, oznámila, že park musí být z
hygienických a zdravotních důvodů vyklizen
přičemž demonstranti se pak mohou vrátit, nesmějí
si s sebou ale vzít stany a ani žádné jiné
příslušenství. Policie zahájila vyklízení v ranních
hodinách ve stovkách mužů. Podle policejního
prohlášení bylo zatím zatčeno 15 osob, které se
vystěhování bránily, zbytek prý odešel pokojně.
Stany v Parku Zuccotti byly od 17. září, kdy zde
demonstranti zahájili svůj protest. Včera policie
rozpouštěla protest v kalifornském Oaklandu a v
neděli se střetla zhruba s 1000 demonstrantů v
oregonském Portlandu.

Jemenský prezident je připraven odstoupit v
případě podepsání dohody
Jemenský prezident Ali Abdullah Saleh oznámil, že
je připraven odstoupit do 90 dnů od dosažení
dohody o formálním postupu pro ukončení 9
měsíců trvající krize. Na francouzském Kanálu 24
to sdělil jeho viceprezident, Abd-Rabbu Mansour
Hadi, který má mimo jiné mandát pro jednání s
opozicí.

Německá kancléřka Angela Merkel: "Evropa
čelí své nejtěžší hodině od druhé světové
války"
Německá kancléřka Angela Merkel na sjezdu své
strany ve východoněmckém Lipsku prohlásila, že
Evropa nyní prožívá svou nejtěžší chvíli od druhé
světové války. V projevu k německým křesťanským
demokratům Angela Merkel nepředstavila žádné
zásadní nové nápady pro řešení krize, která již
přiměla Řecko, Irsko a Portugalsko k sanaci a
vyvolala obavu o přežití 17-ti členné eurozóny.
Euro podle jejích slov nesmí selhat již jen z toho
důvodu, o jak historicky významný projekt se
jedná.

Běloruský státní zástupce žádá trest smrti pro
atentátníky z minského metra
Běloruský státní zástupce Alexej Stuk vznesl v
pondělí minskému soudu požadavek na vynesení
rozsudku trestu smrti pro Dmitrije Konovalova a
Vladislava Kovaljova, kteří jsou obviněni
z uskutečnění bombového útoku v minském metru
v dubnu letošního roku a z dalších trestních činů.
Podle prokurátora byla vina obou obviněných v
průběhu procesu v plné míře prokázána. Trest
smrti má v Bělorusku formu zastřelení. V loňském
roce zde byly vyneseny dva rozsudky smrti,
přičemž oba byly provedeny.

Jordánsko vyzvalo syrského prezidenta k
odstoupení
Jordánský král Abdullah jako první arabská hlava
státu vyzval syrského prezidenta Bashara
al-Assada k odstoupení ze své funkce. Král
Abdullah II. mimo jiné řekl: "Věřím, že kdybych byl
na jeho místě, odstoupil bych."

MMF: "Kosovo se vyhnulo krizi a je na dobré
cestě"
Mezinárodní měnový fond (MMF) oznámil, že se
Kosovu podařilo díky své izolaci od zahraničních a
mezinárodních trhů vyhnout závažné krizi. V
oznámení zveřejněném na webových stránkách
MMF je řečeno, že kosovskou ekonomiku čeká v
tomto roce průměrný růst 5 %. Bankovní systém je
pak podle MMF stabilní s pohledu likvidity i
kapitálových rezerv. Šéf mise MMF v Kosovu,
Johannes Wiegand pak oznámil po jednání s
kosovskými představiteli, že kosovská vláda učinila
rozhodné kroky k posílení fiskální stability, což by
mohlo Kosovu otevřít možnost finanční pomoci od
MMF.

Sýrie se omlouvá za útoky na ambasády 
Syrský ministr zahraničí, Walid Muallem, se
oficiálně omluvil za útoky na velvyslanectví
Turecka, Saúdské Arábie a dalších z 12. - 13.
listopadu po vyhlášení prozatímního vyloučení
Sýrie z Arabské ligy. Dav tehdy zaútočil na turecké
a saúdskoarabské velvyslanectví v Damašku,
stejně jako na honorární konzulát Francie ve městě
Latakia a Allepo.

EU ani NATO neuznávají prezidentské volby v
Jižní Osetii
EU i NATO oznámily, že považují prezidentské
volby v Jižní Osetii za nelegitimní, neboť podle
nich nemají žádný smysl pro dlouhodobé řešení
problému. Jižní Osetie totiž jednostranně vyhlásila
nezávislost na Gruzii, která ji neuznává. Generální
tajemník NATO potvrdil, že aliance plně podporuje
svrchovanost gruzínského území a jeho celistvost
stejně jako EU.

Indická inflace zůstává stále vysoko
Míra inflace v Indii se v říjnu držela na 9,73%.
Nepatrné zvýšení této hodnoty přišlo i poté, co
došlo k poklesu cen paliv vlivem uklidnění situace
v Libyi. Indická centrální banka zvýšila diskontní
sazbu už třináctkrát od března roku 2010 ve snaze
zakročit proti stále rostoucím cenám základních
komodit. Rostoucí náklady na život již v zemi
zvedají vlny nepokojů.

Rusko obnovilo vesmírné lety s posádkou
K jejich přerušení došlo po havárii způsobené
závadou na jedné z raket Soyuz nesoucí náklad na
oběžnou dráhu ke konci srpna tohoto roku. Tři
astronauti tak dnes mohli znovu vyrazit směrem k
vesmírné stanici ISS. Raketa již tradičně
odstartovala z kazašské základny pro vesmírné
lety Bajkonur. Posádka nyní bezpečně dorazila na
oběžnou dráhu. Rakety Soyuz jsou v současnosti
jediným prostředkem schopným transportu lidí do
vesmíru, poté co NASA ukončila mise raketoplánů.

Prostředky EFFS nejspíše nedosáhnou
požadované výše 1 bilionu eur
Důvodem jsou podle mluvčího fondu otřesy na
řecké a italské politické scéně. Členským zemím
eurozóny se vlivem toho prý již nechce zvyšovat
příspěvky a garance za EFFS. Vedení Evropského
fondu finanční stability tak bude nejspíše muset
docílit požadované kapacity prostřednictvím
pákového efektu.

Japonská ekonomika ve třetím čtvrtletí nabrala
opětovný růst
Ve třetím kvartálu vzrostla  japonská ekonomika o
1,5%, což je první kladný výsledek za poslední
čtyři čtvrtletí. Ke spokojenosti japonské vlády byly
revidovány i údaje o poklesu za druhé čtvrtletí,
které se snížily o téměř 1%. I přes příznivější
výsledky však podle analytiků nečeká japonskou
ekonomiku světlá budoucnost, a to především díky
stále silnému jenu, který vzdoruje i četným vládním
intervencím.

Islamisté v Maroku hodlají zvítězit ve volbách
po tuniském vzoru
Maročtí umírnění islamisté by rádi následovali dění
v Tunisku a vyhráli parlamentní volby, které
Maroko čekají 25. listopadu. Důvodem je
především rostoucí vliv islamistů a jejich aktivizace
v souvislosti s "arabským jarem". Přesto jsou
přesvědčeni, že královští zastánci se budou snažit
díky podvodům udržet u moci. Král Mohammed V.
rozhodl o uspořádání voleb a prvních reforem ze
strachu před stejným scénářem, jaký byl v Egyptě
a jinde, ovšem dříve opozice prohlásila, že
parlamentní volby bude bojkotovat. Uvedla to
agentura Reuters.
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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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