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Čína: růst hrubého domácího produktu dosáhl
tříletého minima 
Ve druhém čtvrtletí letošního roku poklesl na 7,6%,
a to především z důvodu poklesu investic a
poptávky na trzích USA a EU. Zpomalování růstu
čínské ekonomiky vyvolává obavy na světových
trzích, neboť Čína ročně vyprodukuje přibližně
pětinu světové hospodářské produkce. Jako
rozhodující by se měl se ukázat vývoj čínské
ekonomiky v dalším čtvrtletí letošního roku. Čína v
rámci podpory ekonomiky již podruhé v letošním
roce snížila míru diskotních sazeb a usiluje
především o posílení domácí poptávky. Tento
týden také znovu snížila ceny pohonných hmot a v
květnu letošního roku došlo také ke snížení
bankovních rezerv.

V Kambodži se konalo druhé setkání ministrů
zahraničních věcí členských států East Asia
Summit
Ministři zahraničních věcí států East Asia Summit
(EAS) na setkání v kambodžském hlavním městě
Phnom Penh diskutovali především o možnostech
zlepšení spolupráce a vzájemné komunikace mezi
zeměmi. Zasedání předsedal kambodžský
místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Hor Namhong a účastnili se jej ministři
zahraničních věcí všech 18 států EAS, tedy deseti
členských států ASEAN a dalších celkem osmi
partnerů, mezi které patří Čína, Japonsko, Jižní
Korea, Spojené státy, Rusko, Kanada, EU,
Austrálie, Nový Zéland a Indie. Hor Namhong
během zahajovací řeči uvedl, že EAS učinilo od
jeho založení v roce 2005 významný pokrok
zejména ve spolupráci v oblasti energetiky,
vzdělávání, financí a řešení krizových situací
vyvolaných přírodními katastrofami či epidemiemi.

Austrálie a Čína vedou rozhovory o zavedení
přímého obchodu bez amerického dolaru jako
jeho zprostředkovatele
Tuto informaci uvedl australský místopředseda
vlády a ministr financí Wayne Swan. Řekl také, že
Austrálie podporuje Čínu ve snaze učinit z
čínského juanu světovou měnu a jádro světového
finančního systému. Již v červnu letošního roku
zahájila Čína přímý obchod s Japonskem, podle
odhadů tak každoročně obě země celkem ušetří
více než 3 miliardy USD na obchodních
transakcích.

Společnost Vodafone odkoupí druhou největší
novozélandskou telekomunikační společnost 
Společnost Vodafone se dohodla s největší
australskou telekomunikační společností Telstra na
prodeji její dceřinné novozélandské společnosti
TelstraClear za 668 milionů USD. Jednání
probíhala již od počátku června letošního roku, kdy
společnost Vodafone překvapila návrhem na
odkoupení druhé největší novozélandskou
komunikační společnosti TelstraClear, neboť tomu
mělo být podle předchozích prognóz naopak.
Vodafone, který je již nyní největším
poskytovatelem bezdrátových telekomunikačních
služeb na Novém Zélandu, se tak stane druhou
největší společností v oblasti telekomunikací, což
dle mnohých odhadů příznivě ovlivní
konkurenceschopnost dalších podniků na tomto
trhu.

Evropská komise zřejmě schválí koupi
společnosti NDS společností Sisco Systems v
hodnotě 5 miliard amerických dolarů
Podle zdroje blízkého Evropské komisi, který
vypovídal pod podmínkou zachování anonymity
nevyjádřila komise žádné vážnější námitky k
celému obchodu. Konečné rozhodnutí musí

komise oznámit nejpozději do 23. července tohoto
roku. NDS je firmou založenou v Izraeli v roce
1988 s nynějším sídlem v Londýně. Specializuje se
na vytváření softwaru pro velké televizní sítě. Dle
informací je nabídka o 35% vyšší než odhadovaná
cena firmy z roku 2009. Vlajkovou lodí společnosti
je šifrovací a přístupový systém VideoGuard, který
je integrován do celé řady set top boxů.

Vietnam má pomoct Angole oživit produkci
kávy
Druhý největší producent kávy na světě Vietnam
pomůže Angole oživit produkci kávy tím, že během
příštích deseti let na ploše 100 000 hektarů vysadí
kávovníky. Před rokem 1975 byla Angola čtvrtým
největším producentem kávy na světě, avšak
občanská válka v letech 1975 - 2002 zničila oblast,
kde se kávová zrna pěstovala. V případě první
fáze úspěchu Angola získá 250 miliónů USD
z rozvojové pomoci. 

Čínská společnost plánuje investovat 100
milionů USD na těžbu mědi v Zambii
Zambijská vládní agentura ve čtvrtek oznámila, že
čínská společnost plánuje investovat 100 miliónů
USD do těžebního projektu, který bude produkovat
600 tun měděných katod ročně. Zambijská
agentura pro životní prostředí, která schvaluje
všechny velké projekty zasahující do infrastruktury
státu, uvedla, že čínská společnost China Copper
Mines Ltd požádala o povolení postavit továrnu na
zpracování mědi. China Copper Mines bude
využívat zdroje minerálů více než 400 km
severozápadně od Lusaky.

Světová banka poskytne Keni a Etiopii půjčku
na vybudování elektrického vedení
Světová banka (SB) poskytne půjčku v hodnotě
684 milionů USD na vystavění keňsko-etiopského
elektrického vedení, konkrétně 243 milionů USD
pro Etiopii a  441 milionů USD pro Keňu. Půjčka je
určena na projekt pro rozvoj regionální elektrické
sítě ve východní Africe. Zavedením elektrické sítě
by se v Keni měl zlepšit přístup k energii, sníží se
cena elektřiny a odlehčí se regionálnímu životnímu
prostředí. Oba státy budou mít navíc možnost
vytvořit nová pracovní místa při stavbě a instalaci
elektrického vedení. Odhaduje se, že přibližně
jeden člověk ze tří má v Africe přístup k elektřině.

Podle předběžných výsledků voleb v Libyi
zvítězila liberální koalice
Podle předběžných výsledků zvítězila v prvních
libyjských parlamentních volbách od svržení
Muammara Kaddafiho, které se konaly v sobotu,
liberální koalice National Forces Alliance (NFA)
vedená bývalým premiérem Mahmoud Jibrilem.
 NFA měla získat většinu hlasů v Tripolisu, na jihu
země a i ve městě Benghazi na východě Libye.
Definitivní výsledky budou známy příští týden.

Ratingová agentura Moody's snížila rating
italských státních dluhopisů na Baa2
Jedná se o pokles o 2 stupně z původního ratingu
A3, italské státní dluhopisy navíc získaly negativní
výhled, což znamená, že by mohlo dojít k dalšímu
snížení ratingu v následujících šesti měsících.
Evropská unie načasovaní tohoto snížení dnes
kritizovala, dle její vyjádření přichází v nevhodné
době, neboť Itálie se snaží konsolidovat své výdaje
například zavedením principu dluhové brzdy do
ústavy a reformou svého pracovního trhu.
Ratingová agentura své rozhodnutí argumentuje
především slabými výsledky italské ekonomiky.

Předseda Evropské rady znepokojen děním v
Rumunsku
Předseda Evropské rady (ER) Herman Van
Rompuy se ve čtvrtek setkal s rumunským
premiérem Victorem Pontou a uvedl, že je
nynějším děním v Rumunsku hluboce znepokojen.
Ponta měl během návštěvy Bruselu vysvětlil snahu
své vlády o sesazení prezidenta Traiana Basescu.
Politik uvedl, že se bude řídit doporučeními
Evropské komise (EK), která se obává především
ohrožení nezávislosti rumunského soudnictví.
Uvedl však také, že při zahájení procesu sesazení
prezidenta dle jeho názoru nedošlo k porušení
zákona. Na situaci reagovala také německá
kancléřka Angela Merkel, která jednala s
rumunským velvyslancem v Berlíně, přičemž
vyjádřila stejné obavy.

Republikáni kritizují amerického prezidenta
Baracka Obamu kvůli jeho postoji k Íránu
Předseda Sněmovny reprezentantů Spojených
států amerických z republikánské strany John
Boehner podrobil kritice amerického prezidenta
Baracka Obamu. Podle jeho názoru prezident
Obama podceňuje nebezpečí přicházející z Íránu.
Írán ohrožuje podle Johna Boehnera nejen USA,
ale především jejich nejbližšího spojence - Izrael.
Sankce uvalené administrativou prezidenta Obamy
a schválené Kongresem Spojených států
amerických podle republikánů nejsou dostatečné a
nenutí Írán ke kompromisům. USA nyní zvažují o
stažení dvou svých letadlových lodí z Íránu.

USA zvažují, zdali ponechat letadlové lodě v
íránských vodách
Spojené státy americké mají v současnosti 2
letadlové lodě ve vodách poblíž Íránu - USS
Enterprise a USS Abraham Lincoln. Tyto lodě mají
střežit průjezdnost Hormuzského průlivu a vytvářet
nátlak na íránskou vládu, která odmítá ukončit
obohacování uranu. Americké námořnictvo se nyní
ovšem spíše soustředí na oblast Jihočínského
moře a angažmá ve dvou potenciálně
problematických oblastech jej výrazně zatěžuje.
Americká diplomacie také prohlásila, že nemá
zájem na zvyšování napětí v regionu Perského
zálivu.

Evropská unie poskytne libanonské vládě
finanční pomoc v hodnotě 30 milionů eur
Tato finanční pomoc má dle Evropské komise (EK)
přispět ke zlepšení životní úrovně a zmírnění
sociálních rozdílů tamějších obyvatel. Část z této
sumy má být určená přímo na podporu Palestinců,
kteří žijí v utečeneckých táborech na území
Libanonu. Finanční program má mezi jinými zajistit
tvorbu nových pracovních míst pro tuto
národnostní menšinu a zajistit jí lepší přístup ke
vzdělání. Evropská unie již v minulosti výrazně
přispěla na operace zaměřené na odminování
zdejší krajiny, v této tradici chce dle EK unie i
nadále pokračovat.

Společnost Boeing získala kontrakt na dodání
letounů pro společnost United Airlines v
hodnotě 14,7 miliardy amerických dolarů
Společnost Boeing v rámci tohoto kontraktu dodá
100 nových letounů typu 737 MAX 9 a 50 letounů
typu 737-900ER. Zástupci společnosti označili
tento prodej za historický, protože znamená
celkový prodej přesahující 10000 letounů typu 737,
což z něj dělá nejlépe prodávaný civilní letoun v
historii. S dodáním letounů se počítá v případě
typu 737-900ER v druhé polovině roku 2013, nová
generace 737 MAX 9 pak bude dodávána od roku
2018.
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Polsko plánuje vyvinout vlastní technologii pro
težbu břidlicového plynu
Po 120 mln eur vynaloží vláda a polské společnosti
na vyvinutí polských technologií pro těžbu
břydlicového plynu. Jedná se o experiment, jehož
účelem je povzbudit polský průmysl k
spolufinancování nových technologií. Ve středu
Národní centrum pro výzkum a vývoj a Agentura
pro rozvoj průmyslu podepsaly dohodu o vytvoření
výzkumného programu týkajicího se plynu z břidlic.
Vědci a podnikatelé mají vymýšlet způsoby, jak
vyhledávat oblasti, ve kterých se vyplatí vrtat, při
zachování co nejnižších dopadů těžby na životní
prostředí. Jedním z důvodů, proč by Polsko
nemělo kupovat tuto technologii v zahraničí, jsou
odlišné geologické podmínky v jiných zemích.

Chorvatský ministr financí: "Země je ve
výjimečném stavu"
Chorvatský ministr financí Slavko Linić v rozhovoru
pro týdeník Globus řekl, že jeho země je ve
'výjimečném stavu'. Příští rok bude situace dle
Liniće ještě složitější a ministr nevylučuje možnost,
že Chorvatsko bude k překonání své finanční krize
potřebovat pomoc od MMF. "Pokud máte trvalý
pokles všech ekonomických činností, obrovský
problém likvidity, vysokou míru nezaměstnanosti,
pokud nejste schopni vyplácet mzdy... pak musíte
čelit realitě a nazývat to výjimečným stavem, "řekl
Linić pro týdeník Globus. "Pokud se situace v co
nejbližší době nezlepší, nepřibudou žádné nové
investice, což vede k tomu, že rozpočtové
prognózy pro příští rok budou velmi, velmi špatné,"
řekl ministr. "O tom, zda-li budeme potřebovat
pomoc od MMF, se dozvíme za asi půl roku. Naše
fiskální politika je však jasná- v příštím roce musí
být veřejné výdaje nižší, než v roce letošním,"
dodal Linić.

Kypr přislíbil podporu Srbska na cestě do EU
Kyperská ministryně zahraničních věcí Erato
Kozakou-Marcoulli uvedla, že její země podporuje
pokrok Srbska ve věci členství v Evropské unii,
které Kypr v nynější době předsedá. Ministryně
dále uvedla, že Kypr bude společně se srbskou
vládou a orgány EU pracovat na propagaci
budoucnosti Srbska v EU, přičemž zopakovala
postoj Kypru ohledně uznání nezávislosti Kosova,
jenž zůstal nadále nezměněn. Kypr, Španělsko,
Rumunsko, Slovensko a Řecko jsou jedinými státy
EU, které nadále neuznaly nezávislost této bývalé
srbské provincie.

Podle USA by Paraguay neměla být vyloučena
z organizace OAS
Tak se Washington vyjádřil po té, co získal
všechny potřebné informace k analýze situace v
Paraguayi po nuceném odstoupení prezidenta
Fernanda Luga. Spojené státy zároveň vyzvaly

členské země Organizace amerických států (OAS)
k jednotnosti.

Ropná společnost Rockhopper bude investovat
do falklandské ropy
Pro rozvoj falklandského ropného průmyslu britská
společnost Rockhopper investuje na 1 miliardu
dolarů. Tato investice se netýká pouze nákupu a
zkoumání falklandských vod. Za tyto peníze by se
měla zlepšit i infrastruktura důležitá pro ropné pole
Sea Lion.

Americká ministryně zahraničí se sejde s
barmským prezidentem
Americká ministryně zahraničí Hillary Clinton je v
Kambodži a sejde se zde nedaleko chrámového
komplexu Angkor s prezidentem Barmy Thein
Seinem. Hlavním předmětem jednání budou
politické reformy v Barmě. V Barmě byly
uspořádány volby, prezident udělil amnestii
politickým vězňům a vláda se pokouší uvolnit
etnické napětí. USA na to v reakci snížily
ekonomické sankce. Organizace Human Rights
Watch upozorňuje ovšem, že země stále porušuje
lidská práva a obvinila USA, že se pouze snaží
zajistit svým firmám zisk.

Čína a USA deklarují ochotu nalézt řešení
ohledně sporu v Jihočínském moři
Čína ve čtvrtek oznámila, že je ochotna jednat o
situaci v Jihočínském moři. O vliv v této, na ropu
bohaté, oblasti spolu soupeří Spojené státy
americké a Čína. Oblast se v poslední době
výrazně militarizovala. Americká ministryně
zahraničí Hillary Clinton prohlásila, že USA budou
v otázce Jihočínského moře spolupracovat s
Čínou. USA chtějí dohodu všech stran, které mají
své zájmy v Jihočínském moři, zatímco Čína
preferuje bilaterální jednání mezi ní a Spojenými
státy americkými.

USA se obávají ztráty části suverenity, kvůli
dohodě o kontrole obchodu se zbraněmi
V New Yorku probíhá jednání OSN o dohodě o
kontrole obchodu se zbraněmi. Kritici v USA se
obávají, že dohoda povede k omezení soukromí
vlastníků zbraní ve Spojených státech amerických,
protože bude poskytovat údaje o jejich nákupu
cizím vládám. Mluvčí americké Národní střelecké
asociace Wayne LaPierre prohlásil, že dohoda
porušuje druhý dodatek americké ústavy o právu
obyvatel Spojených států amerických vlastnit
zbraň. Z tohoto důvodu vyvstává otázka, jak se k
dohodě OSN postaví Senát Spojených států
amerických, kde mají převahu senátoři z
Republikánské strany.

V New Yorku pokračuje jednání OSN o dohodě
o kontrole obchodu se zbraněmi a naráží na
problémy
Jednání 15 zemí OSN, včetně Íránu v New Yorku o
dohodě o obchodu se zbraněmi narazilo na
problém ze strany USA. Kritici v USA upozorňují,
že tato smlouva může znamenat problém pro
americkou diplomacii při podpoře Izraele či
Taiwanu. Smlouvu naopak podporuje Amnesty
International, která upozorňuje, že zbraně
vlastněné jednotlivci zabijí denně 1500 lidí. Podle
OSN jde dohoda správným směrem, protože
občany mají chránit jejich vlády, nikoli jednotlivci.
USA také varují, že dohoda podle některých
právních výkladů porušuje americkou ústavu.

Francouzským ministrem zahraničí Laurentem
Fabiusem byla vojenská intervence do Mali
označena za „pravděpodobnou“
V Mali pokračují nepokoje, když islamisté napojení
na teroristickou skupinu Al-Kaida kontrolují
významná území této země a ničí posvátné
hrobky. Ve svém prohlášení Laurent Fabius dodal,
že v Mali je použití síly velice pravděpodobné.
Zásah by měl být pod vedením Afriky a za podpory
mezinárodních sil.

Premiér a vláda v Togu odstoupili, aby mohli v
plánovaných volbách potvrdit svou pozici
V tomto západoafrickém státě, kde nedávno
proběhlo několik protestů opozičních skupin za
změnu v pravidlech volního hlasování, jsou volby
naplánované na říjen. Vládní deník Togo-Presse
informoval, že prezident Faure Gnassingbé je nyní
připraven jednat se všemi, kdo by měli zájem o
vstup do vlády. Informaci přinesla agentura
Reuters s odvoláním na prezidentskou kancelář
v Togu.

Čína vyzvala Japonsko, aby respektovalo
svrchnovanost Číny nad ostrovy ve
Východočínském moři  
Čínský ministr zahraničí Yang Jiechi se během
konference ministrů zahraničních věcí v Kambodže
setkal se svým japonským protějškem Koichiro
Gemba, aby stvrdil čínský postoj v otázce sporné
oblasti ostrovů poté, co Japonsko oznámilo plán
na jejich odkoupení. Japonský ministr zahraničí
během jednání zkritizoval výskyt čínských
hlídkových lodí v oblasti sporných ostrovů. Čína
kritiku popřela, údajně se jednalo o běžné hlídky
sloužící k ochraně čínského rybolovu a oceánu.
Čína v úterý zahájila v oblasti Východočínské moře
každoroční námořní cvičení, čínský ministr
zahraničí však uvedl, že námořní cvičení probíhá v
dostatečné vzdálenosti od námořních vod jiných
zemí. Napětí v oblasti narostlo v září roku 2010
poté, co se čínská rybářská loď střetla poblíž
sporných ostrovů s plavidly japonské pobřežní
stráže (JCG).
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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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