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Společnost LUKOIL zahájila výstavbu nového
technologicky významného areálu v bulharské
rafinérii Burgas
Ropná společnost LUKOIL zahájila
výstavbu nového areálu v rafinérii "LUKOIL
Neftochim Burgas" v Bulharsku, díky němuž bude
společnost moct zvýšit výrobu nafty kvality Euro-5
o 1,2 milionu tun ročně a ukončit produkci nafty s
vysokým obsahem síry. Oznámila o tom tisková
služba LUKOILu. Podle slov jejího prezidenta
Vagita Alekperova se bulharská rafinérie poté, co
bude nový areál uveden do provozu, stane jednou
z technologicky nejvyspělejších v Evropě a na
světě. Projekt by měl být dokončen v roce 2015.

Chorvatská ekonomika je nadále v recesi
Z oficiální zprávy chorvatského premiéra Zorana
Milanovice vyplývá, že se chorvatská ekonomika v
současné době stále nachází v recesi. Hrubý
domácí produkt země nadále klesá, v
prvním čtvrtletí roku 2012 poklesl o 1,3% oproti
poslednímu čtvrtletí roku 2011. Podle slov
premiéra byl pokles způsoben prudkým snížením
ekonomické aktivity v oblasti průmyslu, hornictví a
energetiky, dopravy a stavebnictví. Na druhé
straně byl zaregistrován nárůst v oblasti
zemědělství, lesnictví a rybolovu,
obchodu, pohostinství a ubytování, finančních
transakcí a pronájmu nemovitostí, který však není
dostačující ke kompenzaci prudkého poklesu.

Podle španělského ministra financí se v
příštích týdnech ,,bude hrát o budoucnost
eura"
Podle slov španělského ministra financí Luise de
Guindose se bude v příštích týdnech ,,hrát o
budoucnost eura, a to především ve Španělsku a
Itálii". Dodal, že základním kamenem světlé
budoucnosti měny je správné řešení španělské
bankovní krize. Uvedl, že v zemi nezaznamenal
významný odliv kapitálu, jak se původně
předpokládalo. Španělsko momentálně řeší
problémy finančního ústavu Bankia, který pro svou
záchranu požaduje na 19 miliard EUR. Zemi dále
sužuje vysoká nezaměstnanost a snížený rating.

Levicový kandidát na mexického prezidenta
Manuel López Obrador ztrácí na favorita jen 4%
To ukázaly nejnovější průzkumy. Kandidát levice
Manuel López Obrador by nyní získal 34% hlasů a
je tak pouhé 4% za favoritem a kandidátem za
Institucionální revoluční stranu (PRI) Enrique Pe

Studentské hnutí v Mexiku se dožaduje
transparentnosti informací
Hnutí YoSou#132, které je tvořeno převážně
vysokoškolskými studenty, se dále snaží upozornit
na nebezpečí, špatnou justici, sociální nerovnost a
špatný přístup ke vzdělání. Hnutí YoSoy#132 se
zmobilizovalo po té, co favorit na prezidenta
Enrique Pe

Josef Ackermann odstoupil z pozice šéfa
největší německé banky Deutsche Bank
Na pozici Ackermanna, který byl šéfem Deutsche
Bank deset let, nastoupí dvojice Anshu Jain a
Jürgen Fitschen, kteří nyní povedou německou
banku společně. Anshu Jain je bývalý investiční
bankéř indického původu, který doposud působil
v londýnském finančním centru City. Jürgen
Fitschen je dlouhodobým členem vedení Deutsche
Bank. Minulý rok se stala Deutsche Bank největší
evropskou bankou co do objemu majetku.

Projekt výstavby elektráren v Patagonii byl
pozastaven
Chilská energetická společnost Colbun pozastavila

svou účast na projektu elektrárny HydroAysen v
Patagonii z důvodu malé podpory od vlády. Kdyby
se projekt dokončil, elektrárna HydroAysen by byla
schopna vyrobit třetinu energie, kterou Chile
potřebuje. Dříve kvůli tomuto projektu protestovaly
především enviromentalistické skupiny. Projekt by
mohl podle nich poškodil krajinu Patagonie, jelikož
pro jeho výstavbu by bylo potřeba zaplavit na 6000
ha půdy.

Výjimečný stav v Egyptě po 31 letech končí
Dnes v půlnoci skončí výjimečný stav v Egyptě,
který byl v zemi vyhlášen po atentátu na
prezidenta Anvara Sadata v roce 1981. Zákon
umožňoval úřadům rozsáhlé pravomoci, včetně
zadržování lidí na neomezeně dlouhou dobu bez
obvinění, cenzuru médií či zákazu demonstrací.
Egypt se nyní připravuje na druhé kolo
prezidentských voleb, které se uskuteční 16. a 17.
června.

Angolské jednotky opustí Guineu-Bissau příští
týden
Podle vyjádření angolské vlády začne země
stahovat své jednotky z Guiney-Bissau během
příštího týdne. Angola odmítla spekulace, že po
dubnovém převratu v Guiney-Bissau v zemi
zůstane „na neurčito“. Odchod 270 vojáků by měl
proběhnout mezi 2. – 10. červnem. Vojenská vláda
Guiney-Bissau dlouhodobě obviňuje Angolu
z údajné dohody se svrženou vládou, na základě
níž mělo dojít k rozpuštění armády Guiney-Bissau.
Angola v zemi působila od roku 2011.

Haagský soud odmítl vydat zatykač na
Mudacumura
Vůdce Demokratické fronty pro osvobození
Rwandy (FDLR) Sylvestre Mudacumura nebude
Mezinárodním trestním soudem (ICC) stíhán.
Mudacumuru obviňují státní zástupci ze zločinů
proti lidskosti během konfliktu v Demokratické
republice Kongo mezi léty 1998-2003, kam
vedoucí představitelé FDLR uprchli po genocidě ve
Rwandě v roce 1994. Nevydání zatykače
odůvodnili soudci ICC nedostatečným prokázáním
viny. Jde o vůbec první případ, kdy soudci ICC
odmítli žádost státních zástupců o vydání
zatykače.

Rwandský exministr byl odsouzen na doživotí
za podněcování ke genocidě
Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu (ICTR)
odsoudil bývalého ministra pro mládež Callixte
Nzabonimana na doživotí za podněcování ke
genocidě. Podle ICTR měl Nzabonimana klíčovou
roli ve vypuknutí genocidy, která v zemi vypukla
v roce 1994. Exministr byl zatčen v roce 2008
v Tanzanii. Během 100 dní na jaře 1994 zemřelo
v rozpoutaném etnickém násilí na 800 000
Tutsiům.

Problémy indické ekonomiky nadále rostou
Hodnota růstu indické ekonomiky dosáhla během
prvního čtvrtletí roku 2012 nejnižší úrovně za
posledních 9 let. Poklesla oproti předchozímu
období o více než 4% na úroveň 5,3%. Zároveň se
v současné době se hodnota indické rupie
pohybuje na historickém minimu a v zemi probíhá
série protestů proti zvýšení cen paliv, ke kterému
došlo v minulém týdnu. Tyto události ukazují na
prohlubující se ekonomickou krizi třetí největší
asijské ekonomiky. Indický premiér uvedl, že
příčinou ekonomických problému je zejména
dluhová krize eurozóny a nestabilita na světových
finančích trzích. Přesto mnoho analytiků tvrdí, že
na vině je zejména neefektivní správa země a
netransparentní politické prostředí, které

znepřístupňuje indický trh zahraničním investorům.
V dubnu také snížila americká ratingová agentura
Standard & Poor's výhled dlouhodobého
ratingu. Další snížování diskotních sazeb centrální
bankou je nepravděpodobné z důvodu hrozby
růstu inflace, která v současné době přesahuje
hladinu 7%.

V thajském Bangkoku se koná  21. Světové
ekonomické fórum o východní Asii  
Mezi hlavní témata letošního fóra patří vzájemná
spolupráce a posílení schopnosti čelit rizikům
vývoje světové ekonomiky. Mezi více než 600
hosty je také celkem 5 státníků a další hosté z
oblasti obchodu, akademického prostředí a
politiky. Účast potvrdila také barmská disidentka
Aung San Suu Kyi, která během posledního dne
konference bude na plenárním zasedání hovořit o
postavení žen v asijské společnosti.

Německo dosáhlo světového rekordu v solární
energii 
Německo dosáhlo v pátek a v sobotu během
poledne světového rekordu v produkci solární
energie- vyprodukovalo více jak 22 gigawattů, tedy
odhadem tolik, kolik vyprodukuje asi 20 jaderných
elektráren v plném provozu. Zprávu
zveřejnilo Mezinárodní hospodářské fórum pro
obnovitelnou energii (IWR). Nyní Německo vyrábí
asi 4% své energie ze slunce, z obnovitelných
zdrojů pak asi 20%. Po havárii v jaderné elektrárně
Fukušima se rozhodlo odstavit všechny jaderné
reaktory do roku 2022. Přes úspěchy v produkci se
v zemi ozývá i kritika, především kvůli horší
stabilitě elektrické sítě. Bavorský ministr
ekonomiky Martin Zeil navíc dodal, že "cena za
dodatečné vybudování potřebných elektrických sítí
se pohybuje okolo 50 miliard eur".

Maďarská vláda chce rozšířit jadernou
elektrárnu v Paksi
Ta je v provozu od roku 1976. Pod vedením
premiéra země Viktora Orbána vznikne tříčlenná
komise (dalšími členy budou ministryně
rozvoje Zsuzsa Németh a ministr hospodářství
György Matolcsy), která se bude zabývat
rozhodnutími ohledně rozšíření zmíněné
elektrárny. Dva nové bloky by měly zahájit provoz
mezi lety 2020-2030. V současné době jaderná
energie pokrývá 40% energetických potřeb země,
cílem Orbánovy vlády je zvýšit podíl jádra na 60%.

V otevřeném dopise ČNOPK české vládě
požadují firmy, aby vzdělání bylo více
zaměřené na praxi
Představitelé Česko-německé obchodní a
průmyslové komory (ČNOPK) zaslali dopis
českému premiérovi Petrovi Nečasovi týkající se
středního odborného vzdělání. Zdůraznili, že
Česko je dle průzkumu již 7 let nejatraktivnější
investiční lokalitou ve střední a východní Evropě,
rozhodující faktor pro toto hodnocení však
představuje kvalitní pracovní síla, jíž v zemi ubývá.
Bariéry ČNOPK vidí v nedostatečném kontaktu
studentů s reálným pracovním prostředím, v
zastaralých či chybějících učebnicích či v
nedostatečném platovém ohodnocení pedagogů s
odborným vzděláním. Představitelé komory
navrhují, aby stát předal část svých kompetencí
týkajících se vzdělání podnikům. Ty by kromě
odborného školení studentů převzaly část nákladů
na vzdělání, které by byly později daňově
uznatelné. Představitelé ČNOPK mj. upozornili na
fakt, že problém je znám již nejméně pět let,
prozatím však nebylo ve věci dosaženo znatelného
pokroku.
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Srbský prezident Tomislav Nikolic: "Parlament
prozkoumá možnosti diplomatického uznání
Abcházie a Jižní Osetie"
Během návštěvy Ruska uvedl nový srbský
prezident, že parlament by měl prodiskutovat
situaci v Gruzii po krátké rusko-gruzínské válce v
roce 2008 a oddělení těchto dvou
republik. Gruzínský náměstek ministra
zahraničí Nino Kalandadze reagoval
na prohlášení Nikolice slovy, že "v souladu se
zásadami mezinárodního práva by měla být
územní celistvosti Gruzie respektována, což je i v
národním zájmu Srbska." Během summitu NATO v
Chicagu bylo ke zrušení diplomatického uznání
těchto republik vyzváno Rusko.

Albánský parlament v 1. kole nezvolil nového
prezidenta
Vládnoucí většina včele s premiérem Salim
Berishou v úterý navrhla na tento post ústavního
soudce, jímž je Xhezair Zaganjori. Hlasování se
však nekonalo, neboť opozice s výběrem
kandidáta nesouhlasí. Socialistům se především
nelíbí fakt, že se Demokraté pro svého kandidáta
rozhodli jednostranně, bez diskuse s opozicí. Dle
albánské ústavy musí v prvních třech kolech volby
získat vítěz alespoň 2/3 většinu hlasů. Další pokus
o zvolení příští hlavy státu proběhne příští týden.

V Indii probíhá série stávek na protest proti
zvýšení cen paliv 
Stávky iniciovala indická opoziční strana na protest
proti navýšení cen pohonných hmot, ke kterému
došlo minulý týden. Stalo se tak po více než 6
měsících, kdy byly ceny zmraženy. Ropné
společnosti navýšily ceny pohonných hmot o 11%
a jedná se tak o největší jednorázové zdražení
posledních 10 let. Stávky probíhají téměř ve všech
28 indických státech a ochromily zejména veřejnou
dopravu a chod státních a vzdělávacích institucí.

 

Německá kancléřka se bude snažit přesvědčit
ruského prezidenta k zesílení tlaku na Sýrii
Před očekávanou návštěvou Vladimira Putina v
Berlíně oficiální zástupce německé vlády sdělil,
že během společného jednání chce německá
kancléřka Angela Merkel na ruského prezidenta
apelovat, aby učinil správné rozhodnutí ohledně
syrské otázky a zesílil tlak na režim syrského
prezidenta Bašára al-Assada. Mluvčí ruského
prezidenta Dmitrij Peskov v interview pro agenturu
Reuters však v souvislosti s tímto tématem
zdůraznil, že pozice Ruska vůči syrské otázce je
tvrdá a dobře odůvodněná a že "pokusit se ji
změnit bude pravděpodobně marné".

Podle mluvčí mise OSN se súdánské jednotky
stahují ze sporné oblasti
Podle mluvčí peacekeepingových misí OSN
Josephine Guerrero se súdánské jednotky stahují
ze sporné oblasti Abyei. Stažení jednotek Súdánu
nařídila OSN. Rada bezpečnosti varovala obě
znepřátelené země, že na ně uvalí sankce, pokud
se nezřeknou násilí a nebudou jednat o míru.
Mluvčí ozbrojených sil Jižního Súdánu Philip Aguer
prohlásil, že je ke zprávě o stažení súdánských
vojsk skeptický.

Nositelka Nobelovy ceny v Jemenu kritizovala
útoky amerických bezpilotních letadel
Jemenská nositelka Nobelovy ceny míru Tawakul
Karman kritizovala útoky amerických dronů v
Jemenu proti cílům teroristické sítě Al-Kaida. Podle
jejího názoru většina obětí těchto útoků nepochází
z řad teroristů, ale z řad civilního obyvatelstva.
Přes své výhrady ocenila příspěvek USA a
mezinárodního společenství v boji proti terorismu v
Jemenu.

V Irsku se bude 31. května v referendu
rozhodovat o ratifikaci rozpočtového paktu
Pakt rozpočtové kázně podepsalo 2. března 2012
v Bruselu 25 představitelů zemí EU, tedy všechny
členské státy kromě České republiky a Velké
Británie. Fiskální pakt vstoupí v platnost, jakmile ho
ratifikuje nejméně 12 členských států. Irsko je
jedinou zemí, která předložila otázku ratifikace
fiskálního paktu k referendu. Výsledek hlasování je
nejistý, poslední průzkumy však ukázaly, že 34%
Irů chce hlasovat pro ratifikaci fiskálního paktu.
Proti by podle průzkumu bylo asi 24%.

Haagský tribunál odsoudil Charlese Taylora k
50 letům vězení
Speciální soud pro Sierru Leone v Haagu pod
záštitou OSN odsoudil bývalého liberijského
prezidenta k 50 rokům vězení. Státní žalobci žádali
trest ve výši 80 let vězení. Bývalý prezident, zvaný
„řezník z Monrovie“, se může proti rozsudku
odvolat. 64letý Charles Taylor byl shledán vinným
v 11 případech obžaloby, mimo jiné z vraždy,
znásilňování a verbování dětských vojáků během
válek v Libérii a Sierra Leone mezi léty 1991-2002.
Svou vinu Taylor i nadále odmítá.

Parlamentní volby v Lesothu nepřinesly
jasného vítěze
Vojáci ve snaze zabránit možnému povolebnímu
násilí vstoupili do hlavní města. Parlamentní volby,
které se konaly minulý týden, nepřinesly jasného
vítěze, země se obává podobného násilí jako po
volbách v roce 1998. Vítězství sice deklaruje
dosavadní premiér Pakalitha Mosisili, který před
volbami vstoupil do nově vzniklé strany Democratic
Congress (DC), avšak jeho strana nezískala

dostatečnou většinu k vytvoření vlády. Tři opoziční
strany se dohodly na vzniku koalice jako protiváhy
DC. Odborníci se podle Reuters domnívají, že
premiér Mosisili se nebude chtít moci vzdát.

Evropská centrální banka nesouhlasí s
původním plánem pro záchranu Bankie
Původním plánem španělské vlády pro záchranu
finančního ústavu Bankia bylo vydání dluhopisů.,
které by pak mateřská společnost Banco
Financiero y de Ahorros (BFA) použila jako
zástavu za hotovost, kterou by Evropská centrální
banka (ECB) poskytla v rámci své tříměsíční
refinanční operace. Tak by dluhopisy BFA
nemusely jít na trh. Tento návrh však ECB zamítla.
Vláda premiéra Mariana Rajoye tak rozhodla, že
peníze pro finanční injekci do finančního ústavu
Bankia získá na trhu. Informaci přinesl server
Financial Times s odvoláním na činitele EU.

Španělská Telefónica připravuje veřejné
nabídky v Německu a Latinské Americe
Tato opatření by mohla společnosti pomoci v
plánech pro odprodání nestrategických aktivit a
mohla by zvýšit finanční flexibilitu společnosti.
Zároveň by mohla snížit míru zadlužení Telefónicy.
Minulý týden agentura Standard & Poor's snížila
ratingové hodnocení Telefónicy i jejích dceřiných
společností.

Čína a Japonsko zahájí přímý bilaterální
obchod bez amerického dolaru jako jeho
zprostředkovatele
Obě země budou s platností od 1. června 2012 pro
vzájemný obchod používat pouze japonský yen a
čínský juan a ukončí tím roli amerického dolaru
jako zprostředkovatele vzájemného obchodu. Toto
opatření by mělo snížit konverzní poplatky,
usnadnit a podpořit bilaterální obchod a také posílit
postavení čínského juanu jako světové měny.
 Čína je největším japonským obchodním
partnerem a obě země patří mezi trojici největších
světových ekonomik. Přímý obchod s Japonskem
je prvním případem, kdy Čína bude přímo
obchodovat s další zemí bez zprostředkování
obchodu americkým dolarem a dle mnohých
analytiků bude znamenat "odrazový můstek" pro
další podobná opatření.

Turkish Airlines zasaženy stávkou, bylo
zrušeno více jak 100 letů
Turkish Airlines v úterý zrušily více než 100 letů,
neboť velká část jejich zaměstnanců
protestovala proti vládním plánům postavit mimo
zákon stávky v sektoru letectví. Mnoho
nezrušených letů mělo dle tureckých médii velké
zpoždění. Aerolinie označila tuto protestní akci za
"nelegální".
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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, e-mailem, 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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