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Premiér John Key obhájil v novozélandských
volbách svoji pozici
Středo-pravicová Národní strana dosavadního
premiéra jen těsně nezískala nadpoloviční většinu
hlasů a skončila se 48,1%, což je i tak historicky
největším úspěchem. Národní strana podle všeho
půjde do koalice se dvěma menšinovými stranami.
Hlavní opoziční Labouristická strana získala 27%
hlasů, což je její nejslabší výsledek od roku 1996.
Premiér John Key si získal silnou podporu voličů
především díky svému působení v těžkých dobách,
jako například při ničivém zemětřesení na začátku
tohoto roku.

Jednání v Belgii dospěla k závěru- během
následujících dní by mohla mít země stálou
vládu
Představitelé prozatímní Belgické vlády se dnes
dohodli na podobě rozpočtů země pro následující
tři roky. Zároveň také dospěli k dohodám o
strukturálních, pracovních a penzijních reformách,
jak uvedl mluvčí budoucího premiéra Elia di Rupa.
Belgie je pod vedením prozatímní vlády od 13.
června 2010.

Pobaltské státy zažádaly o prodloužení
ochrany jejich vzdušného prostoru silami
NATO
Ministři zahraničí Litvy, Lotyšska a Estonska
společně zažádali o prodloužení mise NATO na
ochranu jejich vzdušného prostoru. Vzdušné síly
Severoatlantické aliance brání tyto tři pobaltské
státy od doby jejich vstupu do tohoto společenství
v roce 2004. Současná mise by měla vypršet v
roce 2014, avšak představitelé všech tří vláda se
shodli na tom, že nemá smysl investovat do vlastní
letecké obrany v případě, že ji mohou zajistit
spojenci z NATO.

Automobilka Daimler končí s výrobou vozů
Maybach
Německá automobilka Daimler ukončí výrobu
luxusních vozů Maybach, díky slabé poptávce po
této značce. Generální ředitel Daimleru Dieter
Zetsche oznámil, že koncern bude v budoucnosti
stavět hlavně na značce Mercedes-Benz. Výroba
jedněch z nejluxusnějších vozů světa bude
ukončena v následujících dvou letech.

Rada Evropy vyšetřovala Vatikán kvůli
nepřehledným finančním transakcím
Představitelé tzv. Moneyvalu, výboru expertů Rady
Evropy, kteří hodnotí opatření proti praní
špinavých peněz v jednotlivých zemích, navštívili
Vatikán poté, co italské úřady v roce 2010 odhalily
podivné praktiky vatikánské banky L'Istituto per le
Opere Religiose, na které papež Benedikt XVI.
reagoval založením nového finančního úřadu.
Zpráva o závěru vyšetřování bude zveřejněná
v polovině roku 2012.

Dluh Itálie zvyšuje tlak na novou vládu
Italské dlouhodobé finanční náklady
se vyšplhaly nad úroveň považovanou
za udržitelnou veřejným financováním, čímž se
zvýšil tlak na novou nouzovou vládu v Římě.
Hlavním představitelům Německa, Francie a Itálie
se přitom ve Štrasburku nepodařilo dosáhnout
pokroku v opatřeních řešících krizi eurozóny. I
když Itálie
dokázala získat celou plánovanou částku
10 miliard eur, slábnoucí poptávka a
nejvyšší náklady na půjčku od jejího vstupu do
eurozóny vystrašily investory, následkem čehož se
propadly italské akcie a výnosy
dluhopisů vyšplhaly do rekordních výšin.

Americký prezident Barack Obama se sejde s
hlavními představiteli eurozóny
Agentura Reuters oznámila, že prezident Obama
se v pondělí sejde s předsedou Evropské rady
Hermanem von Rumpuyem a předsedou Evropské
komise José Manuelem Barrosou. Řešena bude
především evropská reakce na již dva roky trvající
krizi státních rozpočtů. Todd Salamone,
viceprezident výzkumu ve Investment
Research Schaeffer, situaci komentoval
slovy:„Jediné, k čemu dojde, budou spekulace.“.
Mimo jiné, prezident Evropské centrální
banky Mario Draghi ve čtvrtek představí v
Evropském parlamentu výroční zprávu o
hospodaření instituce.

Francouzský prezident Nikolas Sarkozy odmítl
nařčení z politické sabotáže
Prezident
Sarkozy odmítl obvinění z politického spiknutí
s cílem zdiskreditovat
bývalého šéfa Mezinárodního měnového fondu
(MMF) Dominique Strauss-Kahna. Novinář
Edward Jay Epstein vznesl otázku, zda-li telefon
patřící
Strauss-Kahnovi nebyl využit jeho politickými
odpůrci v době jeho zatčení v květnu na základě
obvinění ze sexuálního útoku na
hotelovou služku. V té době byl Strauss-Kahn,
bývalý ministr financí, hlavním favoritem na výhru 
ve francouzských prezidentských volbách v příštím
roce. Skandál jej však dohnal k rezignaci na
svůj post v MMF a ukončil
jeho prezidentské vyhlídky.

Bělorusko bude odebírat ruský plyn o 60%
levněji než zbytek Evropy
Výměnou za to převezme Gazprom, společnost
kontrolovaná ruskou vládou, plnou kontrolu nad
běloruským ropovodem od firmy Beltranshaz. Tuto
dohodu na konci týdne podepsal ruský premiér
Vladimir Putin s běloruským prezidentem
Alexandrem Lukashenkem. Přes Bělorusko jde
dnes 20% ruského zemního plynu prodávaného do
Evropy.

Podle předběžných odhadů obhájí Národní
strana prvenství v parlamentních volbách na
Novém Zélandu
Průběžné výsledky hlasování hovoří o tom, že ba
Národní strana mohla obsadit 60 křesel v
novozélandském parlamentu. Strana by tak mohla
sestavit první většinovou vládu v zemi od roku
1996. Předseda Národní strany a dosavadní
novozélandský premiér John Key půjde nejspíše
do vládní koalice ještě se dvěma menšími
parlamentními stranami.

NASA je připravena spustit další misi na
prozkoumání Marsu
Vývoj nejnovějšího výzkumného roveru "Curiosity"
(Zvědavost) stál 2,5 miliardy dolarů. Vozidlo vážící
900 kilogramů nese nejmodernější vybavení, s
jehož pomocí by mělo prokázat, zda byla kdysi tzv.
Rudá planeta vhodná pro život. Start rakety, která
donese nově postavený rover až k Marsu by měl
proběhnout v sobotu okolo třetí hodiny GMT.

NATO obviněno ze zabití 26 pákistánských
vojáků
Podle pákistánských úřadů vrtulníky
Severoatlantické aliance zaútočily na vojenskou
základnu poblíž hranic s Afghánistánem. Dle
pákistánské strany byl útok nevyprovokovaný.
Pákistán v reakci na celou událost uzavřel hraniční
přechody sloužící pro dopravu zásob jednotkám
NATO do Afghánistánu. Vedení Severoatlantické

aliance prý celý incident podrobí vyšetřování.

Srbský prezident věří v trvalé řešení dialogu
mezi Kosovem a Srbskem
Srbský prezident Boris Tadić v Bruselu prohlásil,
že Bělehrad je v dialogu s Prištinou připraven najít
trvalé řešení citlivých otázek, ovšem práva Srbů v
Kosovu musí být za takového předpokladu
respektována. Prezident Tadić dále řekl, že
nemůže nyní říci, zda Srbsko získá 9. prosince
status kandidáta EU, ale bude o něj bojovat.
Srbský prezident je přesvědčen, že trvalé řešení
srbsko-kosovských vztahů se podaří najít, a že
nyní jde jen o ochranu práv a bezpečnosti
kosovských Srbů, kteří musejí mít šanci najít svou
busoucnost v Evropě. Hlava Srbska nakonec
prohlásila, že veškeré srbské úsilí směřuje k
jednomu cíli, a to je mír a stabilita v Evropě, stejně
jako členství v EU nejen pro Srby, ale i ostatní
balkánské země. Srbský prezident je přesvědčen,
že všichni srbští sousedé (jmenoval Chorvatsko,
Černou Horu, Makedonii "a další") jsou propojeni v
cestě za prosperitou a společnou budoucností v
EU.

Nouriel Roubini: "Pravděpodobnost rozpadu
eurozóny je nyní 50%"
Podle tohoto amerického ekonoma nemá MMF
dostatek zdrojů na to, aby eurozónu zachránil.
Navíc je prý již zřejmé, že krize neprobíhá pouze
na periferiích eurozóny, ale i v jejím srdci. Za
nepravděpodobnější adepty pro opuštění měnové
unie považuje Nouriel Roubini Řecko a
Portugalsko. Bez těchto zemí by se však podle
jeho slov eurozóna dokázala obejít. Rozpad by s
určitostí nastal při výpadku jedné z hlavních
ekonomik tohoto celku. Problémem jsou také
dluhopisové závazky Itálie a Španělska pohybující
se okol 3 bilionů eur. Samotné peníze ovšem
podle Roubiniho situaci nezachrání, kvůli
probíhající recesi v celé eurozóně.

Agentura Moody´s snížila rating Maďarsku
Agentura Moody’s Investors Service snížila rating
Maďarska na úroveň Ba1, která již spadá do tzv.
junk ratingových hodnocení. Ani do budoucna však
Maďarsko nemá podle Moody´s nijak dobré
vyhlídky. Za zhoršením ratingu země stojí
především nejasná strategie tamní vlády, jak snížit
rozpočtový deficit. Maďarské desetileté dluhopisy
se díky ekonomické situaci v eurozóně prodávají s
výnosem 9,56%.

Agentura Standard &amp; Poor's snížila rating
Belgie
Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor's
snížila rating Belgie o jeden stupeň  z "AA +" na
"AA", ratingový výhled je
"negativní". "Schopnost orgánů reagovat
na potenciální ekonomický tlak jak zevnitř, tak
zvenku, [...]  je podle našeho názoru omezena
opakovanými neúspěšnými pokusy o sestavení
nové vlády," uvedla agentura ve svém prohlášení.

5. prosince Mezinárodní soudní dvůr rozhodne
o žalobě Makedonie proti Řecku
Mezinárodní soudní dvůr v Haagu (ICJ) přislíbil
vydání rozsudku o sporu zapříčiněným
dlouhodobým sporem o název Makedonie.
Podstatou soudu je fakt, že se Řecko v roce 1995
v bilaterální dohodě přislíbilo přestat blokovat vstup
Makedonie mezinárodních společenství, ovšem v
roce 2008 na summitu NATO v rumunské
Bukurešti byl vstup Makedonie opět zablokován.
Makedonie se poté obrátila na ICJ s tím, že Řecko
je povinno dodržet své závazky vyplývající z
prozatímní bilaterální dohody z roku 1995. Řecko
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svou obhajobu před ICJ zakládá na tom, že při
rozhodování nemá Řecko žádné právo veta, ale že
se rozhoduje na společném konsenzu všech členů
NATO. Podle Řecka se všichni členové dohodly na
pozdržení členství, které bude nejlepším řešením,
dokud nebude vyřešen spor o název Makedonie.
Athény také již vyzvaly ICJ, aby oznámil, že žaloba
nespadá do jeho pravomoci.

Itálie bude muset zaplatit rekordní úroky po
aukci půlročních a dvouletých dluhopisů
V této aukci se prodaly italské státní dluhopisy za
celkem deset miliard eur, přičemž úročení
šestiměsíčního dluhopisu sahalo k 6,5% a úročení
dvouletých dluhopisů se vyšplhalo přes 7,8%.
Poptávka po italských dluhopisech byla dle
mluvčího italské centrální o 50% větší než jakou
byla jejich poslední aukce schopná uspokojit.

Bahrajn hodlá zahájit dialog o reformách
Ministr zahraničí Ahmed Khalid bin al-Khalifa
oznámil, že Bahrajn hodlá zahájit nové kolo
jednání o politických reformách a změnách ve své
bezpečnostní politice. Stejně tak bahrajnský ministr
přislíbil prošetření vládních zákroků a informací,
podle kterých docházelo při bahrajnských
nepokojích na začátku tohoto roku, které byly
potlačeny zahraniční intervencí, k systematickému
mučení zadržených. Bahrajn dále nadále trvá na
tom, že Írán podněcuje nepokoje v této zemi.

Prezidentské volby v Gambii vyhrál současný
prezident
Prezident Gambie Yahya Jammeh vyhrál
prezidentské volby se ziskem 75 % hlasů, ovšem
hlasování je podrobeno tvrdé kritice. V Gambii
údajně docházelo ve velkém k manipulacím s
hlasy a k zastrašování voličů. Sám prezident
Yahya Jammeh se do čela země dostal před 17
lety při vojenském puči a dnes je považován za
jednoho z nejkontroverznějších politiků v Africe.

Keňa a Etiopie jsou definitivně vtaženi do války
v Somálsku
Keňa oznámila po koordinaci s Etiopií, že
Somálsko neopustí, dokud nebude situace s rebely
z Al Shabaab vyřešena. Jednotky etiopské a
keňské armády mezitím zahajují rozsáhlou
ofenzivu na různých místech jihu Somálska, kde se
snaží obsadit jednotlivé pevnosti této islamistické
organizace. Keňa již včera oznámila, že cílem je
opět upoutat pozornost mezinárodního
společenství na Somálsko a jednou provždy vyřešit
anarchii, která zde vládne. Podle analytiků je
Etiopie slabším partnerem Keni, neboť se spíše
zdráhá, ovšem po výzvách Keni se účastní
diplomatického tlaku, který se tento tandem snaží
vyvinout na své spojence.

Násilí v Egyptě pokračuje, v ulicích Káhiry jsou
desítky tisíc lidí
Počet obětí pouličních nepokojů v Egyptě vzrostl
na 41 zatímco v Káhiře vyšlo do ulic přes 100 000
lidí. Situaci nenapomohl ani včerejší krok vojenské
rady, která jmenovala staronového premiéra
Ganzouriho, aby sestavil novou vládu. Sám nový
premiér se podle Reuters odmítá vyjádřit ke svým
dalším krokům a v ulicích Káhiry jsou zatím k
vidění hesla jako: "zloději, jmenovali dalšího
zloděje".

Eurobondy staví Německo proti celé eurozóně
Německá kancléřka Angela Merkel po setkání s
francouzským prezidentem Nicolasem Sarkozy
opět razantně odmítla společných evropských
dluhopisů. Je přesvědčena o tom, že v takovém
případě ponese Německo zodpovědnost za dluh
celé eurozóny. Německo ale nesouhlasí ani s
druhou variantou, která připadá v úvahu - pokud
totiž nebudou vydány společné dluhopisy,
Evropská centrální banka (ECB) bude nucena
zahájit tištění nových peněz.

Kosovští Srbové zranili 21 mužů sil KFOR při
bránění zátarasů
Mluvčí mise EULEX v Kosovu, Uwe Nowitzki,
konečně potvrdil, že došlo ke zranění 21 vojáků.
Jeden z mužů byl těžce zraněn nákladním vozem,
5 utrpělo lehká zranění a zbylých 15 mužů má
pouze povrchová zranění. Vojáci byli zraněni při
odstraňování zátaras na cestě jižně od Rudare,
kde se jim na odpor postavili místní Srbové. Síly
KFOR byly dokonce zatlačeny kamiony se
štěrkem. KFOR pak podle svého prohlášení bylo
nuceno použít i varovných výstřelů a slzného plynu
spolu s obušky v zájmu vlastní ochrany
nasazených mužů. Operace nakonec byla v zájmu
předejití vážnému incidentu a zranění na obou
stranách zrušena bez výsledku.

V Maroku proběhly historické první volby
&gt;Maročané dnes poprvé hlasovali ve volbách do
nového marockého parlamentu, který se díky
změnám v ústavě stal smysluplnou institucí. Král
Mohammed V. se vzdal některých svých
pravomocí ve prospěch volených zástupců lidu,
aby předešel vývoji podobnému tomu v Tunisu,
Libyi a Egyptě. Očekává se výrazné vítězství
islamistů - Strany spravedlnosti, která se postavila
proti koalici věrné králi. Tzv. Koalice pro
demokracii se skládá z 8 stran, které jsou
pro-monarchistické a v podstatě zůstávají loajální
současné vládě. Právě kvůli tomuto vyzývá
marocké opoziční Hnutí 20. února k bojkotu voleb,
neboť se domnívá, že situace v parlamentu se
nijak nezmění. Jedná se o druhé volby od počátku
"arabského jara" v severní Africe.

Šance Srbska na statut kandidáta EU díky
pokračujícím rozhovorům s Kosovem rostou
Srbský deník Vecernje Novosti uvedl, že šance
Srbska na statut kandidátské země EU výrazně
rostou, což je způsobeno pokračujícím dialogem s
Kosovem. Po dohodě o univerzitních titulech nyní
Srbové s Kosovany uzavřeli dohodu o registrech
osob. 30. listopadu se má dokonce řešit situace na
hraničních přechodech a vzájemná účast na
regionálních organizacích. Naposledy totiž dopadlo
neúspěšně zasedání černomořské skupiny.

Indie otevře svůj trh velkým obchodním
řetězcům
Dlouho očekávané schválení tohoto návrhu nyní
umožní zahraničním řetězcům jako Tesco a
Wal-Mart vlastnit 51% obchodních domů na území
Indie. Tyto společnosti však budou moci prodávat
pouze na velkoobchodní úrovni a nikoliv přímo
zákazníkům. Kritici nového zákona argumentují
tím, že povede ke zkáze menších prodejců.

Bývalý egyptský premiér pověřen k sestavení
nového vládního kabinetu země
Egyptská Nejvyšší vojenská rada pověřila
bývalého premiéra země Kamala Ganzouriho, aby
sestavil vládní kabinet, který převezme funkci po
předchozí civilní vládě, jež rezignovala na začátku
tohoto týdne po vypuknutí násilných protestů v
Káhiře. Parlamentní volby přitom podle oficiálního
prohlášení proběhnou v Egyptě příští týden.

Francie hodlá apelovat na Německo v
souvislosti s neúspěchem aukce německých
dluhopisů
Francouzský prezident Nicolas Sarkozy oznámil,
že bude vyvíjet tlak na německou kancléřku
Angelu Merkelovou, aby zachránil eurozonu před
prohlubující se krizí, která ve středu zasáhla i
Německo. To zažilo neúspěšnou aukci vlastních
dluhopisů. Německo přitom stále trvá na zákazu
Evropské centrální bance (ECB) být věřitelem
poslední instance k nákupu dluhopisů eurozony
(„eurobondů“). Německý dluh ve středu nenašel
kupce pro polovinu desetiletého dluhopisu
v hodnotě 6 miliard euro, nabízeného za rekordně
nízké úrokové procento. Situace byla dnes
projednávána zástupci Francie, Německa a Itálie
ve Štrasburku.

Makedonií povede plynovod South Stream
Makedonie se připojí k projektu plynovodu South
Stream, informuje o tom makedonský deník Vecer.
Podrobný projekt o potrubí v Makedonii bude
místní vládě předán do konce tohoto roku. Hlavním
smyslem dohody o přistoupení Makedonie k
projektu je zabezpečení makedonských
energetických potřeb a realizace ostatních
energetických projektů v zemi.
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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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