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U břehů Keni začne v průběhu srpna těžební
společnost Apache Corporation hloubit nový
ropný vrt
Na východním pobřeží Afriky byly nedávno učiněny
průzkumy, které objevily nová ložiska ropy a
zemního plynu. Hlubomořský vrt bude hlouben
v ložisku nazvaném Mbawa a podle odhadů by se
v oblasti mohlo vytěžit okolo 700 miliónů barelů
ropy. Společnosti Apache Corporation by naplněné
odhady mohly zvýšit potvrzené zásoby o 10%.

Zpomalující čínská ekonomika má za následek
personální změny ve vedení velkých
společností
Ukazuje se, že investoři a akcionáři nesou velmi
špatně zpomalující tendenci ekonomiky, která má
za následek nižší zisky v korporátním sektoru a
následně změny na postech výkonných ředitelů
postižených společností. Čínská ekonomika v
současnosti roste nejméně za poslední 3 roky a již
téměř desítka velkých společností varovala před
snížením odhadovaných příjmů v tomto čtvrtletí.
Největší čínské aerolinie China Southern Airlines
dokonce varovaly před možným propadem
půlročního zisku o 50%. Čínský ekonomický růst
zpomalil podle aktuálních údajů v posledním
čtvrtletí na 7,6 %.

Italský premiér Mario Monti odstoupí z funkce
ministra financí
V této funkci bude nahrazen současným
náměstkem ministra Vittoriem Grilli. Ten byl před
svým jmenováním do kabinetu Montiho v listopadu
generálním ředitelem italské státní
pokladny. Nominace by měla být  potvrzená při
oficiální ceremonii později ve středu. Italská vláda
dále oznámila, že dojde k vytvoření nového výboru
pro koordinaci hospodářské a finanční politiky, jenž
bude pod přímým dohledem premiéra Maria
Montiho.

Generální tajemník OSN vyzval členské státy ke
snaze zajistit přístup k lékařské péči většímu
množství lidí
Den 10.6. byl zvolen dnem "Světové populace".
Generální tajemník Ban Ki-moon k příležitosti
tohoto dne upozornil na nedostatek lékařské péče
pro velkou část populace, především v oblasti
reprodukce a těhotenství. Generální tajemník
zdůraznil, že existuje velká propast mezi
poptávkou a nabídkou lékařské péče ve světě.
Vyzval člesnké státy OSN, aby se pokusily tuto
oblast překonat. Populační fond OSN prohlásil, že
právo na lékařskou péči během těhotenství k
základním lidským právům a je povinností OSN
pokusit se tato práva prosadit a zajistit.

 

Portugalští zdravotníci stávkují kvůli vládním
úsporným opatřením
Kvůli dvoudenní stávce portugalských zdravotníků
dojde ke zrušení několika tisíc plánovaných
operací a nemocnice budou poskytovat jen
minimální služby pro nejzávažnější případy. Stávce
předcházel návrh ministra zdravotnictví Paula
Maceda, aby došlo k rokování, to však odboráři
odmítli. Vláda ve snaze snížit rozpočtový deficit
země úsporami v resortu zdravotnictví snížila
platby za přesčasy. Došlo také ke zvýšení cen za
předepsané léky a uzavření některých
zdravotnických zařízení. Přes nesouhlas
Portugalců s dalšími úspornými opatřeními v
úterý portugalská centrální banka upozornila, že
pro splnění požadovaného snížení veřejného
dluhu na 4,5% budou další šetření nutné.

USA plánují zavřít 9 strážních stanovišť na
hranici s Mexikem
Administrativa amerického prezidenta Baracka
Obamy oznámila plán na uzavření 9 strážních
stanovišť na hranici s Mexikem. Má být uzavřeno 6
stanovišť v Texasu a po jednom v Idaho, Montaně
a Kalifornii. Důvodem je snaha přesunout jednotky
do oblastí s vyšší prioritou, které jsou více
ohroženy nelegální aktivitou. Kritici tohoto kroku
varují před zvýšenou fluktuací drog a nelegálních
přistěhovalců do Spojených států amerických.

Německá kancléřka Angela Merkel: "Evropa
musí zvýšit své úsilí o vytvoření zóny volného
obchodu s jihovýchodní Asii"
Během své návštěvy indonéské Jakarty německá
kancléřka Angela Merkel uvedla, že Evropa by na
takovouto dohodu měla tlačit, pokud chce být
konkurenceschopná. Zatímco evropské státy bojují
s dluhovou krizí, jihovýchodní Asie zažívá silný
růst. Například hospodářský růst Indonésie činil v
roce 2011 6,5%, přičemž stejné tempo se
předpokládá i v letošním roce. V úterý kancléřka
jednala s indonéským prezidentem Susilo
Bambang Yudhoyono. Obě strany slíbily podporu
obchodu, který nyní činí asi 7 miliard USD a dle
indonéských analýz vzroste na 12 miliard USD do
konce roku 2014. Dohoda o zahájení jednání
o zóně volného obchodu mezi 10- členným
Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN) a
EU padla již v roce 2007. K větší iniciativě v této
věci naposledy vyzvala Barma. EU je 2. největším
obchodním partnerem členských států ASEAN po
Číně.

USA a další státy uvolní sankce proti Barmě
Americká ministryně zahraničí Hillary Clinton
oznámila, že USA sníží sankce vůči Barmě.
Důvodem tohoto kroku je zahájení politických
reforem v zemi. USA tak umožní americkým
firmám investovat v Barmě, ale budou striktně
požadovat zveřejnění všech detailů ohledně všech
obchodních transakcí, které firmy v zemi
uskuteční. O investice v Barmě projevily zájem
některé velké americké korporace, jako například
Coca Cola či General Electric Co. Sankce byly
uvolněny i některými dalšími zeměmi, jako
například Austrálii, Kanadou, Japonskem a
Evropskou unii.

Španělský premiér Mariano Rajoy představil
nový úsporný balíček o objemu 65 miliard eur
Španělský premiér Mariano Rajoy dnes uvedl, že
nové výdajové škrty a další opatření, včetně
zvýšení daně z přidané hodnoty z 18 na 21%
(kterou dříve slíbil nezvyšovat),by měly přinést 65
miliard eur do státní kasy do konce roku 2014, s
cílem pomoci snížit rozpočtový deficit země.
Dalším cílem vlády je reforma veřejné správy,
která má zemi ušetřit 3,5 miliardy eur
především výrazným snížením počtu veřejně
vlastněných podniků a snížením počtu místních
radních o 30%. O den dříve se zástupci eurozóny
dohodli na vyplácení první tranše ve výši 30 miliard
eur jako pomoc pro španělský bankovní sektor do
konce července. Podmínkou však je, že Španělsko
má předložit nový úsporný plán pro roky 2013 a
2014 do konce měsíce.

Pátá největší španělská banka Banco Popular
chce vstoupit na polský trh
Banco Popular, pátá největší banka ve Španělsku,
se soustředí na Varšavu a plánuje rozšíření.
Mluvčí banky Antonio Belmonte řekl, že finanční
instituce chce vstoupit na několik zahraničních
trhů, Polsko se má stát jedním z nich. Tato zpráva
je v době, kdy Španělsko potřebuje na záchranu

bankovního sektoru 100 mld eur, překvapující.
"Převzetí jiné banky, stejně jako rozvoj značky od
nuly je velmi nákladné, banka přitom musí stále
zlepšovat sazby," tvrdí Tomasz Bursa, analytik
Ipopema Securities. Zástupce ředitele Polské
bankovní asociace se však domnívá, že operace
může být úspěšná, jelikož dle jeho názoru Poláky
španělské banky neodrazují a důvěřují národním
regulacím a bankovnímu dohledu.

Ministři zahraničí Rakouska a Slovenska:
"Makedonie patří do EU a NATO, spor o její
pojmenování by neměl být překážkou"
"Rakousko a Slovensko silně podporují integraci
Makedonie do EU a NATO a věří, že země čeká
příliš dlouho na zahájení přístupových rozhovorů s
EU a budou lobovat za to, aby se tak stalo do
konce roku," řekli ministři zahraničních věcí těchto
zemí Michael Spindelegger a Miroslav Lajčák po
společné úterní tiskové konferenci, které
předcházelo setkání s makedonským protějškem
Nikolou Poposkim. "Sporné pojmenování země je
mimořádně citlivou záležitostí. Jsme si toho
vědomi, je to však stále bilaterální záležitost, která
by již neměla blokovat zahájení přístupových
jednání. Musíme oddělit otázku názvu Makedonie
od začátku jednání s jasnou zprávou, že problém
musí být vyřešen před dokončením přístupových
rozhovorů," zdůraznil rakouský ministr.

Americký občan Rezwan Ferdaus se v rámci
dohody mezi žalobcem a obhájci přiznal k
plánování teroristických útoků na federální
budovy ve Spojených státech
Podle dohody by měl být R. Ferdaus odsouzen k
17 letům odnětí svobody za plánování pokusu o
poškození a zničení federální budovy a pokus o
poskytnutí materiální podpory teroristům. Původně
byl obžalován ze 6 trestných činů, výměnou za
přiznání však bude odsouzen pouze za 2 výše
uvedené. Cílem útoků, které měly být provedeny
za pomocí dálkově ovládaných modelů letadel,
měly být mimo jiné budovy Kapitolu a Pentagonu.
Při zatčení zajistil Federální úřad pro vyšetřování
(FBI) výbušniny, 3 granáty a 6 útočných pušek,
které R. Ferdaus nakoupil od agentů v přestrojení,
kteří se vydávali za prostředníky teroristické sítě
Al-Kaida.

Episkopální církev Spojených států amerických
posvětila svazky homosexuálních párů
K dohodě došlo v rámci hlasování v tomto týdnu,
když se pro návrh vyslovilo 111 a proti návrhu 41
biskupů. Episkopální církev v USA je se 2 miliony
členů 14. největší církví ve Spojených státech a
stane se tak prozatím největší církví, která
schválila liturgii pro posvěcení svazků osob
stejného pohlaví. Reverend Lowell Grisham po
hlasování poznamenal, že „dnešním dnem
Episkopální církev podpořila lidskou důstojnost
skupiny lidí, kteří jsou až příliš často obětí
stigmatizace, diskriminace a šikany.“

V Srbsku došlo dva měsíce od voleb k
podepsání koaliční smlouvy
Dva měsíce po srbských parlamentních,
komunálních a prezidentských volbách došlo k
podepsání koaliční smlouvy mezi Socialistickou
stranou Srbska (SPS), Srbskou pokrokovou
stranou (SNS) a Sjednocenými regiony Srbska
(URS). Menšími partnery socialistů jsou: Strana
sjednocených důchodců (PUPS) a Jednotné
Srbsko (JS). Designovaným premiérem je
socialista Ivica Dačič, jenž by se měl zároveň stát
ministrem vnitra. Prioritou budoucí vlády má být
směřování do Evropské unie (EU).
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Francouzský prezident Francois Hollande
navštívil Velkou Británii 
Během své úterní návštěvy, která byla první od
zvolení do úřadu, se francouzský socialistický
prezident Francois Hollande setkal s britským
konzervativním premiérem Davidem Cameronem,
s nímž jednal o evropské dluhové krizi, nynější
situaci v Sýrii, Íránu a posílení vzájemných vztahů
obou zemí na poli obchodu o obrany. Cameron
návštěvu francouzského státníka komentoval
slovy: "Vždy budou existovat oblasti, ve kterých se
neshodneme, přesto jsme dnes našli společnou
řeč." Hollande se poté setkal také s britskou
královnou Alžbětou II. na Windsorském zámku.

Vysoká představitelka EU Catherine Ashton
navštívila Čínu
Vysoká představitelka EU pro zahraniční a
bezpečnostní politiku Catherine Ashton se během
své návštěvy Číny setkala s čínským premiérem
Wenem Jiabao, svým protějškem Dai Bingguo a
ministrem obrany Liang Guanglie. Kromě dohody o
pravidelných rozhovorech o obraně a bezpečnosti
obě strany uvažují o posílení spolupráce
při proti-pirátských misích při pobřeží Somálska.
Dalším tématem společných dvoudenních
rozhovorů bylo řešení evropské dluhové krize a
nynější situace v Sýrii. Čína znova zopakovala svůj
postoj v této věci, když prohlásila, že nehodlá
zasahovat do vnitřních záležitostí jiných zemí.
Ashton ve středu pokračuje v návštěvě Hong
Kongu, ve čtvrtek se pak zúčastní regionálního
fóra Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) v
kambodžském hlavním městě Phnom Penh.

Během návštěvy české delegace v Indonésii
byla podepsána řada obchodních dohod
Během návštěvy české delegace v Indonésii byla
podepsána řada dohod mezi zástupci soukromého
sektoru, zejména z oblasti bankovnictví a
průmyslové výroby. Česká exportní banka
podepsala s indonéskou bankou Exim prohlášení o
vzájemné spolupráci za účelem podpory růstu
bilaterálního obchodu. Dohoda o spolupráci byla
také uzavřena mezi Svazem průmyslu a dopravy
České republiky a indonéskou obchodní a
průmyslovou komorou (Kadin). Celková hodnota
zahraničního obchodu mezi oběma zeměmi
dosáhla v roce 2011 hodnoty 500 milionů USD,
tedy přibližně dvojnásobku z roku 2005. Česká
republika vyváží do Indonésie především výrobky
strojírenského průmyslu či telekomunikačního
vybavení.

Libyjská ekonomická produkce naroste tento
rok podle Mezinárodního měnového fondu
(MMF) o 116%
Stane se tomu tak po poklesu o 60% z minulého
roku, kdy se v zemi odehrávala občanská válka,

která nakonec vyústila ve svržení starého režimu
Muammara Kaddafiho. Ekonomická produkce
poroste zvláště díky obnově těžby ropy a na
předrevoluční úroveň by se měla vrátit zpátky
během příštího roku. MMF předpokládá, že
v příštím roce by se růst libyjského HDP měl
pohybovat okolo 16,5%.

Eurozóna sníží požadavky pro Španělsko ve
věci bankovní krize
Jedná se především o poskytnutí finanční pomoci
ve výši 30 miliard EUR do konce července. Tato
pomoc bude použita pro řešení krize bankovního
sektoru země. Španělsku byl zároveň prodloužen
termín snížení státního deficitu o 3% HDP, a to o 1
rok. Podle původního plánu mělo Španělsko tento
úkol splnit do konce příštího roku. Již v červnu
eurozóna schválila poskytnutí pomoci pro
španělský bankovní systém ve výši 100 miliard
EUR. Zatím není jasné, jakou částku bude země
potřebovat. Podle prvních analýz by se výše půjčky
nemusela vyšplhat přes 65 miliard EUR.

Kolumbijští indiáni kritizují boj vlády s
guerrilou FARC
Představitel indiánů z oblasti Toribio uvedl, že
civilní obyvatelstvo této oblasti na jihozápadě
Kolumbie jsou unaveni neustálým bojem vlády
proti levicové guerrile FARC na území Toribia. K
jeho slovům se přidaly i lokální protesty indiánů,
které stály život nejméně 10 osob. Podle lokálních
zdrojů se indiáni snaží eliminovat přítomnost FARC
v této horské oblasti vlastními silami.

Gen. Castro na návštěvě Ruska
Po návštěvě Číny hlava kubánské republiky
navštíví Rusko. Zde by se měl gen. Castro setkat s
prezidentem Vladimirem Putinem a premiérem
Dimitri Medveděvem. Zatím není známo o čem
budou představitelé států jednat. Podle
kubánských zdrojů je účel cesty pracovní.

OSN upozornila, že mise v Mali je
podfinancována
Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky
varoval, že mise OSN v Mali je silně
podfinancována. Mise OSN se snaží mimo jiné
nalézt řešení pro lidi vyhnané ze svých domovů,
kterých je na 365 000. Podle údajů OSN se misi
podařilo vybrat jen 35 milionů USD oproti
očekávaným 153 milionům, což je pouze 22,8%
očekávaného rozpočtu. Úřadu se tak nedaří
zajišťovat lidem bez domova v Mali základní
potraviny.

NATO ocenilo výsledek konference v Tokiu
Severoatlantická aliance ocenila výsledek
konference v Tokiu, na které sponzoři ze 70 zemí
darovali Afghánistánu 16 miliard USD. Zástupce

NATO na konferenci Simon Gass prohlásil, že
NATO bude podporovat snahu Afghánistánu
vybudovat funkční státní aparát i ozbrojené složky.
Podle jeho slov finance pomohou Afghánistánu
zajišťovat bezpečnost, až v roce 2014 odejdou
jednotky NATO ze země. Simon Gass zdůraznil
propojenost prosperity a bezpečnosti a zdůraznil
roli Severoatlantické aliance v Afghánistánu.

OSN vyjednává s Íránem o kontrole obchodu se
zbraněmi
15 států vyjednává dohodu o omezení proliferace
zbraní, především k teroristickým skupinám a tzv.
Rogue states. OSN k jednání přizvala i Írán. Tento
krok vyvolal kontroverzi, protože nedávno byl Írán
obviněn z prodeje zbraní syrskému prezidentu
Basharu Al-Assadovi. Někteří představitelé OSN
považují zvolení Íránu do komise o omezení
obchodu se zbraněmi za výsměch celému
procesu. Postup naopak oceňuje např. zvláštní
vyslanec OSN a Ligy arabských států Kofi Annan,
který zdůraznil nutnost začlenit Írán do globálního
rozhodování.

Keňští politici budou souzeni před
Mezinárodním trestním soudem v dubnu 2013
Mezinárodní trestní soud  (ICC) v pondělí oznámil,
že se soud s bývalým ministrem financí Uhuru
Kenyatta a bývalým ministrem školství Williamem
Ruto bude konat v dubnu 2013, tedy měsíc po
plánovaných prezidentských volbách. Oba byli
kandidáti na prezidentský post. Politici budou
souzeni za zločiny proti lidskosti během
povolebního konfliktu v roce 2007, kdy zahynulo
více než 1200 lidí. Podle analytiků bude mít
rozsudek soudu vliv na keňskou ekonomiku, která
je největší ve východní Africe.

Konžský vůdce milic Lubanga byl odsouzen k
14 letům vězení
Bývalý vojenský vůdce konžských milic
v Demokratické republice Kongo Thomas Lubanga
byl v úterý odsouzen k 14 letům vězení
Mezinárodním trestním soudem (ICC). Lubanga
byl v březnu uznán vinným z válečných zločinů a
verbování dětí do bojů během občanské války
v letech 1998-2003. Obžaloba přitom žádala
minimálně trest ve výši 30 let vězení. Ve vazbě
strávil již šest let, z vyměřeného trestu mu proto
zbývá 8 let.  Lubanga má možnost se proti
rozhodnutí soudu odvolat.

Vláda mexického prezidenta nejspíše nebude
mít většinu v parlamentu
I přes zvolení Enrique Pe
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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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