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Arthur Levinson jmenován do čela správní rady
společnosti Apple
Dlouholetý člen vedení technologické firmy s
největší tržní hodnotou, společnosti Apple, byl nyní
jmenován na post nedávno zemřelého
spoluzakladatele společnosti a technologického
vizionáře Steva Jobse. Tato zpráva ihned
způsobila nárůst akcií společnosti o 2,5%.

Inflace v eurozóně zůstává na 3%
Cílem ECB je dosažení míry inflace ve výši 2%. K
tomu by se měla podle analytiků současná situace
přiblížit v následujících měsících. Nejnižší inflace je
podle průzkumů v Irsku (1,1%) a Francii (2,5%),
nejvyšší naopak v Estonsku, Slovensku a
Portugalsku, kde se inflace pohybuje nad hranicí
4%.

Nový řecký premiér Lucas Papademos získal
důvěru v parlamentu
Pro bylo v hlasování 255 poslanců, přičemž proti
se vyslovilo jen 38. Nová vláda nyní musí schválit
podmínky záchranného balíčku od EU a prosadit
rozsáhlé reformy, aby Řecko mohlo obdržet další
finanční injekci ve výši 130 miliard euro.

Nový italský premiér představil složení
úřednické vlády
Bývalý eurokomisař Mario Monti a nynější italský
premiér se sám chopí správy ekonomiky a
finančních otázek země. Do čela rezortu rozvoje,
dopravy a infrastruktury byl jmenován
bankéř Corrado Passera. Ministerstvo práce a
sociálních věcí dostala na starost Elsa Fornero a o
otázky obrany státu se bude starat
admirál Giampaolo Di Paola. Právě jmenovaný
kabinet by měl zůstat ve funkci až do zákonem
stanovených voleb v roce 2013. Výnos italských
dluhopisů se na pozadí těchto zpráv dostal pod
kritických 7%.

Bank of Japan varuje před zpomalením růstu
japonské ekonomiky
Příčinou může být podle vedení banky jak krize v
eurozóně, tak silný jen, ale i záplavy v Thajsku.
Dluhová krize v Evropě snižuje poptávku po zboží
japonských firem, které zároveň trpí výpadky
zásobování kvůli rozsáhlým a dlouhotrvajícím
povodním v Thajsku. Bank of Japan i nadále drží
diskontní sazbu na téměř nulové úrovni, aby tím
podpořila růst hospodářství v zemi. Varování
přichází jen den poté, co byl zveřejněn růst
japonské ekonomiky ve třetím čtvrtletí o 1,5%.

Evropské dluhopisy padají, drží se jen německé
Napětí na evropských trzích způsobilo, že došlo k
hromadnému výprodeji francouzských, ale i
holandských a finských dluhopisů, které byly vždy
považovány za poměrně "jisté". Výprodej dnes
zasáhl také trh s českými státními dluhopisy,
jejichž cena se také propadla.

Ředitel Moody´s: "Zpřísnění pravidel pro
ratingové agentury je snahou o jejich
zpochybnění"
Podle výkonného ředitele jedné ze tří
nejvýznamnějších ratingových agentur Michela
Madelaina se nedávným výrokem o zpřísnění
pravidel pro tyto instituce snaží představitelé EU
obvinit ratingové agentury ze současné situace.
Tento plán prý povede ke zhoršení kvality a
nezávislosti práce agentur. Přísnější pravidla prý
navíc nemohou zajistit obnovení důvěry investorů.

USA odmítají dělení či jakoukoliv územní
výměnu kosovského území
Náměstek americké ministryně zahraničí,

Philip Gordon, prohlásil směrem k Srbsku, že musí
po celém Kosovu existovat bezpodmínečná
svoboda pohybu a že americká vláda od Srbska
očekává plnou spolupráci s misemi KFOR a
EULEX při odstraňování barikád na severu Kosova
a stejně tak při odpovídající kontrole hranic. Dále
slovy náměstka Gordona USA odmítly jakékoliv
dělení Kosova či výměny území. Náměstek
Gordon to prohlásil ve Sněmovně reprezentantů
před výborem pro Evropu a Eurasii. Nejvíce se
diskutovala situace v srbsko-kosovském problému
a problematika Bosny a Hercegoviny. Rádio Hlas
Ameriky v Srbsku mezitím odvysílalo, že je těžké
představit si zemi, která má vstoupit do EU a
zároveň při tom financovat samostatné
nekontrolovatelné instituce v sousedním státě
(Kosovu).

Afghánský prezident vyzývá k zastavení
nájezdů NATO a USA
Afghánský prezident Hamid Karzai vyzývá USA a
NATO k zastavení nočních nájezdů na Afghánistán
jestliže má být podepsána jakákoliv strategická
smlouva o partnerství. Afghánský prezident
prohlásil, že podporuje vzájemnou spolupráci, ale
pouze pokud budou dodržována určitá pravidla -
tedy národní integrita bez nočních náletů a
nájezdů a bez domovních prohlídek. Noční
nájezdy jsou podle zahraničních vojáků
nejúčinnější zbraní, ovšem často při nich umírají
civilisté. Partnerství, které prezident Karzai zmiňuje
se týká plánovaných dohod mezi Kábulem a
Washingtonem po roce 2014, kdy zahraniční
jednotky odejdou ze země. Podobná jednání vede
Afghánistán i s Velkou Británií, Francií, Austrálií a
EU.

Španělská ekonomika se zastavila
Španělská ekonomika se ve třetím čtvrtletí zcela
zastavila, a to pouhé 4 dny před všeobecnými
volbami. Zatímco ve 2. čtvrtletí HDP rostlo o 0,2%,
toto čtbrtletí navykázalo HDP žádný růst a
španělská ekonomika se zdá velmi
"pošramocená". Ve srovnání s minulým rokem v
tuto dobu vzrostla ekonomika pouze o 0,8%. Uvedl
to španělský Národní statistický institut.

USA budou s Řeckem i v "těžkých časech"
Prezident USA Barack Obama prohlásil při
telefonátu s bývalým řeckým premiérem
Papandreou, že Spojené státy budou stát s
Řeckem i v těžkých časech. K telefonátu mezi ním
a americkým prezidentem došlo, aby prezident
Obama poděkoval bývalému řeckému premiérovi
za vedení Řecka v posledních dvou letech, uvedl
to Bílý dům.

Austrálie odsouhlasila přítomnost americké
armády na své půdě
USA a Austrálie oznámily dohodu o rozmístění
amerických vojenských sil na australské půdě.
Australská premiérka, Julia Gillard, oznámila dnes
podmínky dohody na tiskové konferenci spolu s
americkým prezidentem Barackem Obamou. V
severní Austrálii má vzniknout základna s 200 až
250 muži US Marines Force, kteří by se měli
střídat po 6 měsících. Postupem času by pak jejich
počet měl vzrůst až na celkových 2 500 mužů.
Podle dohody budou také americkým letounům k
dispozici všechna vojenská letiště v Austrálii.
Prezident Obama k dohodě řekl, že lépe umožní,
aby USA mohly reagovat na celou řadu
humanitárních katastrof a bezpečnostních hrozeb.

Rusko kritizuje zpráva o Bosně a Hercegovině
předložena Radě bezpečnosti OSN
Rusko zkritizovalo zprávu, kterou předložil Radě

bezpečnosti OSN vysoký představitel OSN pro
Bosnu a Hercegovinu, Valentin Inzko. Ve zprávě
se uvádí, že současná politická situace v Bosně a
Hercegovině je nestabilní.
RusRusko kritizuje zprávu vysokého
představitele pro Bosnu a
Hercegovinu Valentin Inzko předložena Radě
bezpečnosti OSN, která líčí regionu jako politicky
nestabilní. Ruský velvyslanec v Radě
bezpečnosti, Vitalij Churkin, prohlásil, že ve zprávě
se záměrně zdůrazňují negativní faktory, zatímco
se přecházejí úspěchy této země. "zdá se, že
zpráva vysokého představitele pro Bosnu záměrně
ignoruje zlepšení Bosny při hledání různých řešení
a společných východisek, které odůvodňují její
další existenci," řekl podle RIA Novosti velvyslanec
Churkin, přičemž zdůraznil, že hlavním úkolem
mezinárodního společenství je vyřešení konfliktu a
přenesení odpovědnosti na Bosnu a Hercegovinu -
v praxi tedy zrušení vysokého představitele OSN.

Rusko žádá Velkou Británii o podporu ve věci
protiraketových šítů
Rusko varuje, že příjme odvetná „vojenská
opatření“, pokud USA a organizace NATO budou
pokračovat v programu budování protraketové
obrany bez souhlasu Kremlu.  Dmitri Rogozin,
ruský velvyslanec v NATO, hovořil o znepokojení
Moskvy nad americkou ignorací postavení Ruska,
které bude mít důsledky nejen pro evropskou
obranu, ale i v rámci spolupráce v Iránu, Sýrii a
Afganistánu. Velvyslanec poukázal na fakt, že
USA, posléze NATO, odmítly několik návrhů
Moskvy k tomu, aby protiraketové štíty byly
postaveny ve spolupráci s Ruskem. Rusko je
přesvědčeno, že Velká Británie má schopnost
zabránit tomu, co sám nazval „návratem Studené
války“.

Německo vyzývá Velkou Británii k podpoře
finanční reformy EU
Německá kancléřka Angela Merkelová zkritizovala
přístup anglického premiéra Davida Camerona ke
krizi eurozóny. Upozornila, že Velké Británii
neprojde její odmítnutí podpořit návrh evropské
daně z finančních transakcí. Merkelová dále
apelovala na Velkou Británii, aby se zodpovědně
snažila pomoci eurozóně k úspěchu a neohlížela
se pouze na svůj vlastní prospěch. Návrh finanční
reformy byl již podpořen jak francouzským
prezidentem Nicolasem Sarkozym, tak Evropskou
komisí. K tomu, aby návrh prošel, je potřeba
souhlasu všech 27 zemí Evropské Unie.

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
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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.
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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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