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"Společné dluhopisy by mohly eurozónu
zničit," tvrdí člen rady Německé centrální
banky
To tvrdí bývalý hlavní ekonom Evropské centrální
banky (ECB) Otmar Issing, jenž k dnešními dni
zastává funkci člena bankovní rady Německé
centrální banky. Ekonom je tak prý rád, že ohledně
společných dluhopisů nepadlo na pátečním
summitu žádné konkrétní rozhodnutí. Dále také
kritizoval Evropskou centrální banku (ECB) za to,
že se jako nezávislá instituce zapojuje do
politického rozhodování, když nakupuje dluhopisy
zadlužených zemí eurozóny. ECB tak prý
usnadňuje postiženým vládám práci a navozuje
dojem, že potřebné reformy nejsou bezodkladně
nutné, čímž přináší tzv. falešnou pomoc.

Německo by mělo od února 2012 zavést
záchranný bankovní fond "Soffin" 
Ten byl poprvé použit v roce 2008, aby pomohl
bankám překonat finanční krizi. Nově by měl fond
disponovat garancemi ve výši 400 miliard eur a
měl by být schopen schvalovat půjčky ve výši až
80 miliard aur. Dle agentury Reuters se na tom
dnes dohodla německá spolková vláda. Nově
reaktivován fond by měl být schopen rychlejší
intervence, čímž by pomohl lépe stabilizovat
finanční trhy.

Evropský postoj k řešení krize je riskantní, tvrdí
analytici
Unijní postoj k řešení krize státních rozpočtů
několika členských zemí je riskantní a mohl by vést
k dalšímu postoji v řešení problému, tvrdí analytici.
Vlády ve všech zemích zasažených krizí se snaží
co nejvíce omezit své výdaje a zvýšit daně, aby tak
ukázaly investorům, že se zlepšily v opatrovnictví
státních rozpočtů a jsou důvěryhodné pro obchod
se státními dluhopisy. Časově náročné a obtížné
strukturální reformy, které by zajistily nesmírně
důležitý růst státní ekonomiky, zatím nepřicházejí v
úvahu. Státům eurozóny tak hrozí další recese.

Irský premiér se zastal postavení Velké Británie
v Evropské unii
Irský premiér Enda Kenny prohlásil, že je
přesvědčen o tom, že Velká Británie se neobrátí
zády k Evropské unii. Dle jeho názoru je království
často nejdůležitějším irským spojencem v řadě
unijních rozhovorů. Samotný britský postoj k
francouzsko-německému návrhu o fiskální unii jej
však zklamal. Premiér podotkl, že bude zajímavé
sledovat vývoj unie bez důležitého hlasu Velké
Británie v klíčových rozhovorech.

Německo: "Velká Británie zůstane klíčovým
partnerem EU."
Německá kancléřka Angela Merkel ve svém
projevu ke Spolkové radě podotkla, že i přes
nesouhlas Velké Británie podpořit
francouzsko-německý návrh o fiskální unii, zůstane
ostrovní stát klíčovým partnerem Evropské unie.
Kancléřka pronesla svůj projev poté, co euro kleslo
pod 1,30 dolaru a 0,84 libry - tedy 11-měsíční
minimum -uprostřed pokračující obavy
z budoucnosti eurozóny. Politička dále hovořila o
samotné dohodě mezi 26 zbývajícími unijními
státy. Jedinou možností, jak cíleně vytvořit fiskální
unii, vidí ve změně všech ústav členských zemí.

Ve Švýcarsku byla zvolena nová vláda
Švýcarský sjednocený spolkový parlament dnes
zvolil sedm členů spolkové rady. Ministryně
financí Eveline Widmer-Schlumpf ze středopravé
strany konzervativních demokratů vystřídá lídra
sociálních demokratů  Michelina Calmy-Reye ve
funkci prezidentky konfederace pro příští roky.

Tato funkce se otáčí každý rok mezi
členy kabinetu, jde spíše o symbolickou
roli. Švýcarské lidové straně (SVP) se nepodařilo,
ačkoliv je největší stranou v zemi, získat více jak
jednoho radního zástupce, zatímco menší strany
obhájily dvě místa.

Ukrajinský odvolací soud zamítl odvolání Julie
Tymošenko
Odvolací soud v Kyjevě odmítl zrušit vazbu bývalé
ukrajinské premiérky Julie Tymošenko odsouzené
za smlouvy o dodávkách plynu z Ruska. Julie
Tymošenko byla odsouzena k sedmi letům vězení
za zneužití moci při podpisu smluv o dodávkách
plynu s Ruskem v roce 2009. Ovšem i v případě,
že by soud odvolání vyhověl, Julie Tymošenko by
ve vazbě zůstala i nadále kvůli dalšímu rozhodnutí,
které vydal Shevchenkovsky Okresní soud
v Kyjevě kvůli dalším obviněním spojenými s
ukrajinskou společností Unified Energy Systems.

Americká ministryně zahraničí se setkala se
současnou hlavou federace Bosny a
Hercegoviny - kvůli Palestině
Americká ministryně zahraničí Hillary Clinton při
setkání se současným předsedou předsednictva
Bosny a Hercegoviny, kterým je Željko Komšić,
prohlásila, že USA plně podporují existenci této
federace a věří v další pokrok při obnově Bosny a
Hercegoviny. Podle bosenských médií je
pravděpodobným důvodem návštěvy Željka
Komšiće ve Washingtonu jednání o hlasování o
státnosti Palestiny v OSN, neboť Bosna a
Hercegovina je v současnosti členem Rady
bezpečnosti OSN.

EU: "Zrušení víz mezi EU a Ruskem je spojeno
s otázkou lidských práv."
Jak uvedla vysoká představitelka Unie pro
zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine
Ashton ve svém prohlášení, učiněném v souvislosti
s blížícím se summitem Rusko - EU (15.12), bude
na tomto setkání stvrzen seznam společných
kroků, jejichž realizace je předpokladem k zahájení
jednání o bezvízovém styku. Tento proces podle
jejích slov zahrnuje modernizaci a významné
vylepšení situace v oblastech jako je imigrační
politika, správa hranic a zejména zajištění
základních lidských práv. Zásadní vliv na tento
proces by podle pozorovatelů mohl mít postoj
ruských představitelům vůči protestům proti
výsledkům voleb do Státní dumy.

Chorvatský prezident jmenoval nového
premiéra
Chorvatský prezident Ivo Josipovic pověřil vítěze
chorvatských voleb Zorana Milanovice sestavením
nové vlády, která bude složena z koalice
Kukuriku středo-levicových stran pod vedením
SDP, která ve volbách získala většinu hlasů -
celkem 80 ze 151 křesel. Nový chorvatský
parlament poprvé zasedne příští týden. Před
novou levicovou vládou stojí úkol dovést
Chorvatsko do EU v roce 2013 a postavit se
chorvatské malátné ekonomice, která je od roku
2009 většinou v recesi.

KFOR oznámilo, že za střety u Jarinje v
severním Kosovu může srbská mafie
Podle KFOR za zahájením incidentů, při kterých
došlo u hraničního přechodu Jarinje i ke střelbě a
bylo zraněno několik desítek vojáků KFOR, stojí
Zvonko Veselinovic a jeho bratr, kterého velitel
KFOR odmítl jmenovat. Oba podle KFOR stojí v
čele největšího srbského klanu
Krushevc obchodujícího s narkotiky a pašujícího
paliva do Kosova, uvedl to deník BLIC. Prosrbská

občanská hnutí jsou pak přesvědčena o tom, že se
jedná pouze o snahu iniciovanou Albánci
pozatýkat další Srby.

Polsko s Ruskem uzavřely dohodu o
bezvízovém styku
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov a
jeho polský protějšek Radoslaw Sikorski podepsali
smlouvu, která umožní bezvízový přeshraniční
pohyb. Moskva a Varšava na dokumentu pracovaly
od roku 2008.

V Libyi se stále více množí bezpečnostní
problémy a chaos - propukly další boje
Došlo k závažnému ohrožení letového provozu na
mezinárodním letišti v Tripolisu, kde zaměstnanci
opustili řídící věž poté, co nesouhlasili s vedením.
Podle Reuters bylo jedno letadlo dokonce
přesměrováno na poslední chvíli před přistáním.
Stejně tak ale propukly po uzavřeném příměří nové
boje mezi městem Zintan a sousedním kmenem
El-Mashasha, mezi kterými je tradiční rivalita.
Podle svědků je město ničeno raketami a
dělostřeleckou palbou, zatímco milice města vede
boje s kmenovými bojovníky. Místní vůdce Ibrahim
Masood ovšem opět oznámil další vyhlášení
příměří.

EU zcela otáčí svůj postoj k volbám v
Demokratické republice Kongo - volby prý
nebyly transparentní
Ačkoliv 1. 12. 2011 šéfka diplomacie EU Catherine
Ashton vyzvala k respektování výsledků voleb v
Demokratické republice Kongo, ve kterých zvítězil
současný prezident Joseph Kabila, nyní evropští
pozorovatelé zcela mění svůj názor. Podle jejich
tvrzení nebyly volby dostatečně transparentní a v
některých částech země jim dokonce nebylo
umožněno být svědky některých klíčových etap
volebního procesu. Dále EU oznámila, že až 17 %
voličů hlasovalo, ačkoliv nebyli registrováni, což
také přidává na pochybách.

Podle OSN bylo na hranicích mezi Súdánem a
Jižním Súdánem nuceno opustit své domovy
již přes 500 000 lidí
Podle informací OSN již přes 417 000 lidí bylo kvůli
bojům na hranicích mezi Jižním Súdánem a
Súdánem nuceno opustit své domovy. Podle
zprávy OSN jsou lidé také vyháněni ze svých
domovů ve státech Jižní Kordofan a Modrý Nil, kde
probíhají povstání proti súdánské vládě, neboť
zdejší obyvatelé sympatizují s černošským
křesťanským Jižním Súdánem. Stejně tak ale z
Jižního Súdánu na sever uprchlo již přes 82 000
lidí, většinou do Súdánu či Etiopie, neboť i v Jižním
Súdánu probíhají různorodá povstání.

Chevron potvrdil neustálé unikání ropy do
Atlantiku
Vedoucí oddělení životního prostředí společnosti
Chevron ale dodal, že objem vytékající ropy se
neustále snižuje. I přes to do vod Atlantického
oceánu uniklo přes 2 400 barelů ropy. Brazilská
organizace IBAMA (Institut pro životní prostředí a
obovitelné zdroje) již Chevron pokutoval. Firma má
zaplatit v přepočtu okolo 28 milionů dolarů. Ředitel
IBAM Curt Trennepohl chce firmě uložit další
pokuty za překročení zákona o životním prostředí.

Írán oznámil připravenost přestěhovat svůj
jaderný program
Íránský brigádní generál Gholamreza Jalali pro
íránskou agenturu Mehr řekl, že íránské revoluční
gardy se připravují na přenesení jaderného
výzkumu a zařízení na obohacování uranu do
bezpečnějších lokalit tak, aby nemohlo dojít k
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narušení vývoje zahraničními tajnými službami.
Izrael a USA již tradičně zopakovaly, že pokud
diplomacie selže, jsou připraveny použít vojenskou
akci k zastavení íránského jaderného programu,
který má dle jejich tvrzení za cíl vyrobit atomovou
bombu.

Irácký premiér vyzval americké obchodníky k
investicím
Irácký premiér Nouri al-Maliki při své návštěvě ve
Washingtonu řekl, že by po odchodu spojeneckých
vojsk měli zemi pomoci i lídři amerického byznysu.
Ti by podle premiéra měli svojí aktivitou na iráckém
území pomoci zemi zotavit se z dlouhodobého
konfliktu. Bezpečností situace v Iráku je prý nyní
na dobré úrovni a země potřebuje spíše "manažery
než generály". Irácký premiér s sebou do
Washingtonu přivezl i 40 zástupců tamních firem,
aby zde uzavřely několik kontraktů. Představitelé
USA již dříve uvedli, že o něco málo více než
jedna desetina zahraničních investic Spojených
států půjde právě do Iráku.

OSN vyslalo svoji delegaci do Hondurasu
Mise OSN má Hondurasu pomoci zdokonalit
bezpečnostní složky, justici a vyšetřování. Vyslanci
Spojených národů se v zemi zdrží 4 dny. Dnes se
mají setkat s prezidentkou země Cristinou Lobo.
Ta OSN o pomoc požádala. Delegace se setká i se
zástupci policejních složek v zemi. Výsledky svých
pozorování pak zveřejní na tiskové konferenci.
Podle prohlášení by měla mise posílit státní
autority při vyšetřování a vykonávání justice.

V Indii proběhne mítink všech vládních stran
ohledně finální podoby návrhu antikorupčního
zákona
Cílem tohoto setkání bude dosáhnutí dohody o
finální podobě nejočekávanějšího návrhu zákona v
zemi. Do tohoto návrhu spadá i vytvoření
speciálního úřadu nezávislého ombudsmana, který
by měl mít pravomoc na vyšetřování a stíhání
politiků a příslušníků státní správy. Protikorupční
aktivisté navíc požadují, aby takto mohla být
kontrolována i celá vláda včetně premiéra.
Korupční aféry stály Indii v minulosti několik
desítek miliard dolarů.

Hugo Chávez zahájil speciální program na
podporu sociálně slabých
Program Great Mission in Venezuela Love Major
se skládá z programů na podporu starších a
sociálně slabších. Podle prezidenta Cháveze se
revoluce musí dozvědět o takto znevýhodněných
lidech. Strategie se má starat o ty, kteří celý život
poctivě pracovali. Prezident také uvedl, že tento
program splatí dluh, který jeho vláda převzala po
těch ostatních. Ti totiž podle něj zapomínali na tuto
třídu lidí, zemědělce a sociální aktivisty nevyjímaje.

Summitu v El Salvadoru se zúčastní přes 50
delegací
Summit byl svolán organizací SICA (Integrační
systém Střední Ameriky) a datum bylo stanoveno
na 16. prosince. Summit se má konat na pomoc
Střední Americe, kterou v říjnu postihly přívalové
deště, jenž způsobily velké škody. Salvadorský
ministr zahraničí Hugo Martinez uvedl, že zde
bude představena oficiální zpráva o přívalových
deštích, které na 10 dní ochromily region. Zpráva
byla vypracována organizací ECLAC (Ekonomický
zmocněnec pro Latinskou Ameriku). Delegace se
také dozví o plánech, které by měly region ochránit
před další nepřízní počasí.

Světové ekonomické fórum: "Hong Kong je
nejvyspělejším finančním trhem."
Ze zprávy Světového obchodního fóra tak vyplývá,
že Hong Kong poprvé předstihl USA a Velkou
Británii. Spojené státy se propadly na druhé místo
především kvůli neutichajícím obavám o jejich
ekonomickou stabilitu. Finanční index Světového
obchodního fóra hodnotil celkem 60 zemí.

Papuu Novou Guineu zasáhlo zemětřesení o
síle 7,1 stupně magnitudy
Ačkoliv byly otřesy velmi silné, místní úřady tvrdí,
že nebezpečí vlny tsunami nehrozí. Vydaly ovšem
varování před sesuvy půdy v horských oblastech.
Papua Nová Guinea leží v tzv. pacifickém ohnivém
kruhu, což je seismicky vysoce aktivní oblast.

Protesty v čínské provincii Guangdong eskalují
Vrcholí tak neshody mezi tamními obyvateli a
místními úřady, které před několika měsíci začaly
znárodňovat půdu rolníkům. Obyvatelé při četných
demonstracích skandují hesla jako "pryč se
zkorumpovanou vládou" a podobné. Policie prý již
podnikla četná opatření včetně zatarasení tamních
komunikací, aby zamezila větším pohybům
obyvatelstva. Čínská státní média však tisícové
demonstrace v této části země odmítají.

Kostaričané protestují proti daňovým reformám
Tisíce lidí z celé země chtějí v úterý pochodovat
proti zavedení solidární daně a novému fiskálnímu
plánu. Podle mnohých to znamená zvýšení cen
spotřebního zboží a paliv. Tisícům lidí hrozí, že by
se mohli propadnout až na hranici chudoby. Vládní
opozice žádá, aby byla veřejnost seznámena i s
negativními dopady reformy. Pokud se nic
nezmění, parlament by mohl zákon odhlasovat do
24. prosince.

Budování dálnic v Kostarice ohrožuje
Nikaraguu
Zprávu uvedl nikaragujský list New Daily. Jsou to
hlavně stroje, které nánosy zeminy přetvářejí
okolní přírodu. To vede k nedostatečné

rozvodněnosti pohraničních toků. Podle výpovědi
místních obyvatel kostarické firmy pohraniční toky
přehrazují a znečišťují. Protože firmy boří i hraniční
kameny, je ovlivněna i právní ochrana domorodců,
turistů i firem. Organizace Green Hope Reserve
Foundation již dala celou záležitost k soudu.

CARICOM odmítá nařknutí prezidenta
Sarkozyho
Prezident Sarkozy nedávno prohlásil, že země
CARICOMu jsou tzv. daňovým rájem. Země jako
Antigua a Barbuda, Barbados nebo Trinidad a
Tobago jsou podle něho využívány k praní peněz.
Organizace jeho výrok okomentovala slovy
„nevhodná charakteristika“. Ta ale může mít dopad
na ekonomiky všech členských států. COTED
(Council of trade and economic developement) ale
poukázal na to, že se státy CARICOMu snaží
dodržovat ekonomický rámec, který je v souladu s
celosvětovým standardem.

Německá centrální banka: "Pomoc MMF přijde,
pokud tak učiní i jiné státy."
Deutsche Bundesbank bude ochotná přispět
půjčkou Mezinárodnímu měnovému fondu za
předpokladu, že to samé učiní jak státy Evropské
unie, tak i jiné země světa. Minulý týden se
představitelé Evropské unie dohodli o navýšení
rozpočtu MMF o 200 miliard eur. Banka tak teď
nyní bude sledovat reakce především francouzské,
britské, americké a čínské centrální banky.

Česká vláda dnes jedná o pomoci eurozóně 
Setkání vládních představitelů by se měl podle
neoficiálních informací zúčastnit také český
prezident Václav Klaus. Premiér Petr Nečas již
dříve prohlásil, že je spíše proti půjčce v hodnotě
90 miliard Kč, která by tak tvořila zhruba desetinu
devizových rezerv ČNB. V rámci koalice jsou však
názory rozpolcené. Půjčka by měla pomoci
zadluženým státům Evropské unie prostřednictvím
Mezinárodního měnového fondu.

Belgie vyšetřuje včerejší útok v Lutychu
Belgický útočník, který včera odpoledne na
vánočních trzích města Lutych (Liege) odpálil
několik ručních granátů, zahynul společně se
svými obětmi. Těmi byly především děti. Ačkoliv
záminka k útoku není úřadům známá, vyloučili
možnost terorismu. Atentátník byl přesto již v
minulosti zavřen za držení zbraní. Na trzích mělo
být v té době mnohem více lidí, díky technickým
problémům bylo však otevření odloženo. Podobný
případ útoku byl zaznamenán také v italské
Florencii. Zde byl však útočník rasisticky motivován
a své oběti si vybral dopředu.
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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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