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Asijská rozvojová banka (ADB) snížila kvůli
krizi v Evropě odhad růstu Asie na tento a příští
rok
Dalším faktorem snížení odhadu růstu je pomalé
oživení růstu v USA. Odhad ekonomického růstu v
Asii pro rok 2012 snížila ADB o 0,3% na 6,6
procenta a pro rok 2013 o 0,2 procenta na 7,1%.
Na snížení odhadu se podepsalo zvláště
zpomalení hospodářského růstu Číny a vysoká
inflace v Indii. Odhady pro jihovýchodní Asii zůstaly
prakticky nezměněny.

Austrálie a USA společně pořádaly 36. výročí
Pacific Armies Management Seminar v Canbeře
Na výročí se sešli delegáti z 27 zemí
asijsko-pacifické oblasti a jednali především o
rozvíjení vztahů při humanitární pomoci a pomoci
při katastrofách. Austrálie a USA společně
pořádaly setkání Pacific Armies Management
Seminar (PAMS) již potřetí od jeho založení v roce
1978. Velitel australské armády David Morrison
řekl, že seminář byl velice důležitý pro výměnu
zkušeností s katastrofami mezi jednotlivými
zeměmi s cílem následného zlepšení hospodářské
situace v  oblastech postižených například
záplavami či požárem.

Námořnictvo Srí Lanky zatklo 61 nelegálních
emigrantů směřujících do Austrálie žádat o azyl
Nelegální přistěhovalce, kteří mířili do Austrálie,
zatklo srílanské námořnictvo na východním
pobřeží Srí Lanky a eskortovalo do města
Trincomalee. Jedná se již o třetí případ
nelegálního převážení osob během dvou dnů. Do
dnešní doby bylo zatčeno na 315 utečenců, z toho
131 osob bylo zadrženo během posledních dvou
incidentů. Většina lodí převážející imigranty
pochází z Indonésie a cílem přistěhovalců je právě
zmiňovaná Austrálie. Mezi Austrálií a Indonésií
byla nedávno uzavřena dohoda na spolupráci proti
pašování osob.

Společnost TPG kupuje výrobce léčiv Par
Pharmaceutical za 1,9 miliardy amerických
dolarů
Nabídnutá cena 50 amerických dolarů za akcii
přesahuje současnou hodnotu na trhu o 37%.
Podle dohody se může Par Pharmaceutical pokusit
získat výhodnější nabídku od ostatních zájemců do
24. srpna. Společnost Par Pharmaceutical je pro
zahraniční společnosti zajímavá především kvůli
svému silnému postavení na americkém trhu s tzv.
generickými léčivy, které mohou přijít na trh jako
ekvivalentní přípravek po vypršení patentu
původního léku.

Společnost GlaxoSmithKline koupí společnost
Human Genome Sciences za 3 miliardy
amerických dolarů
Společnost Human Genome Sciences odmítla
původní nabídku 13 amerických dolarů za akcii
jako příliš nízkou, tento víkend pak dostala
nabídku 14,25 USD za akcii, kterou již přijala.
GlaxoKlineSmith nákupem získá práva na nový lék
na autoimunní onemocnění Benlysta a také několik
přípravků určených k léčbě srdečních chorob a
cukrovky, které jsou nyní ve vývoji.

Pobřeží slonoviny očekává ekonomický růst
Premiér Pobřeží slonoviny Jeannot
Kouadio-Ahussou  předpověděl ve svém
pondělním proslovu v parlamentu 9% ekonomický
růst v roce 2013 a 10% v roce 2014. Mezinárodní
měnový fond (MMF) predikuje letošní růst země
kolem 8 %. V minulých letech byl hospodářský růst
země limitován nepříznivou politickou situací a
občanskou válkou.

Šestým měsícem klesá tanzanská inflace
Nižší ceny potravin a energií snížily v červnu inflaci
v Tanzanii, míra meziroční inflace klesla na 17,4 %
z 18,2 % z předešlého měsíce. Příčinou zpomalení
růstu cen byla úroda obilí během května a června.
Podle analytiků se ceny v příštích měsících
nebudou příliš měnit, především kvůli cenám paliv
na světových trzích. V srpnu se očekává pouze
mírný pokles inflace kvůli Ramadánu, kdy dojde ke
zdražení vybraných potravin.

Egyptský exprezident Husni Mubarak bude
přesunut zpět do vězeňské nemocnice
Kvůli zlepšení zdravotního stavu bývalého
prezidenta Husni Mubaraka vydal prokurátor Abdel
Maguid Mahmoud  nařízení o převezení
exprezidenta z vojenské nemocnice v káhirské
čtvrti Maadi do vězeňské nemocnice Tora. Zde
bude pokračovat ve výkonu doživotního trestu, ke
kterému byl v červnu odsouzen za podíl na smrti
stovek demonstrantů. Mubarak byl převezen do
káhirské nemocnice minulý měsíc poté, co utrpěl
sérii mrtvic a jeho zdravotní stav byl kritický.

V Egyptě byli propuštěni na svobodu dva
unesení Američané
Generál Ahmed Bakr, která je zodpovědný za
bezpečnost v severní části poloostrova Sinaj
oznámil, že 2 Američané, kteří zde byli spolu s
egyptským průvodcem uneseni, byli dnes
propuštěni na svobodu. Američané byli unesení
během cesty do kostela v oblasti poloostrova Sinaj.
O unesených amerických občanech hovořila při
návštěvě Egypta i americká ministryně zahraničí
Hillary Clinton a žádala, aby Egypt zajistil jejich
osvobození.

Americká loď v Perském zálivu zahájila palbu
proti malému plavidlu
Americká vojenská zásobovací loď USNS
Rappahannock v perském zálivu zahájila palbu
proti malému plavidlu. Podle amerických údajů se
jednalo o malou loď, která byla několikrát
varována. Před zahájením palby podle amerického
námořnictva byla vypálena salva do vzduchu. Byly
použity nesmrtící náboje a palba loď znehybnila. K
incidentu došlo 16 kilometrů od přístavu Jebel Ali,
který patří Spojeným arabským emirátům.
Důvodem zahájení palby bylo, že neznámá loď se
přiblížila příliš blízko k USNS Rappahannock.
Americké námořnictvo odmítlo sdělit další
informace. Spojené arabské emiráty oznámily, že
se vyjádří, až budou znát více informací.

Podle OSN Eritrea snižuje podporu militantní
skupině Al-Shabaab
Rada bezpečnosti OSN uložila v roce 2009 zbrojní
embargo na Eritreu a Somálsko. Vláda Eritreji
měla financovat islámskou militantní skupinu
Al-Shabaab, která působí především na jihu
Somálska. Podle nynější zprávy OSN neexistuje
žádný důkaz přímé eritrejské pomoci v uplynulém
roce. Země ale podle OSN i nadále zůstává
hrozbou pro celý region.

Demokratická republika Kongo a Rwanda
podepsaly pakt proti rebelům
Dohoda, jíž podepsal konžský prezident Joseph
Kabila a jeho rwandský protějšek Paul Kagame,
předpokládá vytvoření mezinárodní vojenské síly,
která má zabránit bojům na východě Demokratické
republiky Kongo. Pakt přichází několik týdnů poté,
co konžská vláda obvinila Rwandu z napomáhání,
cvičení a vyzbrojování rebelů. Rwanda obvinění
odmítá, avšak zpráva OSN dala Demokratické
republice Kongo za pravdu. Vojenské střety
vyhnaly desítky tisíc lidí z domu v provincii Severní

a Jižní Kivu.

Čtvrtá největší banka ve Spojených státech
Wells Fargo odškodní své klienty kvůli rasové
diskriminaci
V letech 2004 - 2009 v této bance docházelo
k nabízení hypoték pro Afroameričany a Hispánce
za vyšší úrokovou sazbu, než která byla
poskytována bělochům. Celý proces iniciovalo
Ministerstvo spravedlnosti, podle kterého došlo
k diskriminaci více než 34 tisíc osob v rámci 36
různých států USA. Výše úroku pak podle
vyjádření ministerstva neodrážela objektivní
úvěrové riziko, ale rasu klienta bankovního ústavu.
Banka Wells Fargo je jedničkou ve Spojených
státech v poskytování úvěrů. V souvislosti s tímto
případem přistoupila na mimosoudní vyrovnání,
které bude činit celkem 175 milionů amerických
dolarů. Zástupci banky souhlasili s uzavřením
dohody, nicméně jakékoliv pochybení ze svojí
strany odmítají. Vyplacená částka tvoří 4%
z příjmů banky, které za poslední čtvrtletí přesáhly
4,2 miliardy amerických dolarů.

Důlní společnost BHP se rozhodla prodat důl v
Guiney
Agentura Reuters uvedla, že největší důlní
společnost na světě BHP Billiton se rozhodla
stáhnout se z Guiney a prodat zdejší důl na těžbu
železné rudy. Hledáním kupce byla pověřena
investiční banka Nomura. Prodejní cena zatím
nebyla uvedena. BHP následuje nynější trend mezi
důlními společnostmi, kterým je odprodej méně
významných dolů a zaměření se na velké projekty,
jež uspokojí současnou poptávku.

Inflace v Súdánu dosáhla 37 %, očekává se
další růst
Kvůli vládním škrtům palivových dotací a složité
ekonomické situaci dosáhla v červnu míra
meziroční inflace v Súdánu 37,2 %. Navíc se
očekává i nadále její zvyšování. Meziroční inflace
se oproti červnu minulého roku zdvojnásobila.
Ekonomická situace se zhoršila po odtržení Jižního
Súdánu, který disponuje ropnými poli. Podle
agentury Reuters uvádí, že inflace by mohla
poklesnout až na počátku roku 2013.

Prezidenti Súdánu a Jižního Súdánu se sešli
poprvé od dubnových násilných střetů
Poprvé od dubnových sporů se sešel súdánský
prezident Omar Hassan al-Bashir a jihosúdánský
prezident Salva Kiir. Schůzka se uskutečnila
v sobotu během zasedání summitu Africké unie
(AU) v hlavním městě Etiopie Addis Abeba. Mezi
Jižním Súdánem, který před rokem získal
nezávislost, a Súdánem zůstávají spory ohledně
hranic, ropných polí, poplatků za transport ropy a
rozdělení státního dluhu. Nejzazší termín podle
OSN pro vyřešení neshod je 2. srpen.

Špičky NATO navštívili misi KFOR
Generální tajemník NATO Anders Fogh
Rasmussen a vyslanci při NATO ze všech 28
členských států navštívili misi KFOR. Na tiskové
konferenci v Prištině prohlásil generální tajemník
NATO, že bezpečnost balkánské oblasti stále
závisí na činnosti Severoatlantické aliance. NATO
zde také oznámilo, že bude plně podporovat snahu
Evropské unie zprostředkovat dialog mezi Prištinou
a Bělehradem.

Podle francouzského prezidenta Francoise
Hollanda je ten nejvyšší čas k zabránění
občanské války v Sýrii
Francouzský prezident se tak vyjádřil ve svém
projevu při oslavách výročí dobytí Bastily. Hollande
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dále řekl, že se musí najít společná politická
pozice, kterou se zabrání vypuknutí občanské
války. Čínu a Rusko vybídl k tomu, aby přestaly
blokovat snahu Rady bezpečnosti OSN o řešení
konfliktu v Sýrii. Informaci přinesla agentura AFP.

Americká ministryně zahraničí navštívila Egypt
Americká ministryně zahraničí Hillary Clinton
navštívila Egypt a setkala se s egyptským
prezidentem Mohamedem Morsim a vojenským
vůdcem polním maršálem Mohamedem Hussein
Tantawim. Tématem rozhovoru byla především
tranzice Egypta k demokracii a odevzdání moci
egyptskou vládou. Americká ministryně zahraničí
také hovořila o balíčku 1 miliardy USD americké
podpory, která má pomoci Egyptu nastartovat
ekonomiku a pomoci ve společenských reformách.

Rozhodnutí německého ústavního soudu o
přezkoumání zákonů na záchranu společné
měny považuje lucemburský premiér za zdržení
Německý Spolkový ústavní soud a jeho ústavní
soudci si ponechali dobu až tři měsíce na
přezkoumání zákonů tykajících se záchrany eura.
Právě toto se příliš nelíbí lucemburskému premiéru
a šéfu euroskupiny, kterým je Jean-Claude
Juncker. Ten se v několika posledních
rozhovorech vyjádřil, že si nemůže dovolit
kritizovat německé ústavní soudce, připomenul
však potřebu jejich včasného rozhodnutí. Juncker
ale věří, že němečtí ústavní soudci zákony
nakonec podpoří.

Saudský fond pro rozvoj poskytne Tunisku
půjčku ve výši 220 milionů USD
Podle agentury Reuters poskytne Saudský fond
pro rozvoj (SFD) Tunisku půjčku v hodnotě 220
miliónů USD, aby se vzchopilo z loňské revoluce.
Půjčka bude rozdělena do tří částí zahrnující
investice do elektrárny v Sousse, dopravy a
odborných výcviků. Splatnost půjčky je dána na 20
let s 2% úrokem. Smlouva bude podepsána
v nejbližších dnech. Půjčka poskytnutá Saudskou
Arábií je jen jedna z několika, které Tunisko tento
rok obdrželo.

Sebevražedný útok na mešitu na
severovýchodě Nigérie si vyžádal 5 obětí
Sebevražedný útok se odehrál v pátek
v severovýchodním městě Maiduguri. Podle
agentury Reuters je sebevražedný útok asi
patnáctiletého chlapce připisován islamistické
militantní skupině Boko Haram, která v oblasti
působí. Výbuch minul zástupce guvernéra státu
Borno Zanna Umar Mustapha a bornského
náboženského vůdce Abubakar Umar Garbai
El-Kanemi, kteří se účastnili motliteb
v maidugurijské mešitě. Útoky islamistické skupiny
Boko Haram zabily od začátku roku stovky lidí.

Skupina bojuje proti prezidentovi Goodluck
Jonathan a požaduje zavedení islámského práva
šaría v zemi.

Mezinárodní trestní soud vydal zatykač na
konžského generála
Mezinárodní trestní soud (ICC) vydal v pátek
zatykač na generála Bosco Ntagandu za válečné
zločiny zahrnující vraždy, znásilnění a sexuální
otroctví. Ntaganda už je soudem hledaný kvůli
verbování dětí. Soud uvedl, že nový zatykač se
vztahuje k válečným zločinům a zločinům proti
lidskosti spáchaným v provincii Kivu mezi lety 2002
– 2003 v Demokratické republice Kongo. Ntaganda
odmítá účast na válečných zločinech. ICC vydal
současně zatykač na vůdce Demokratické fronty
pro osvobození Rwandy (FDLR) Sylvestre
Mudacumuru, který je podezřelý z válečných
zločinů způsobených v roce 2009 – 2010 v
provincii Kivu. Přitom na sklonku na května ICC
odmítl zatykač na Mudacumura vydat pro
neprokázání viny.

Na základě rozhodnutí thajského ústavního
soudu nedojde k rozpuštění vládnoucí strany 
Ústavní soud včera vynesl klíčový rozsudek, podle
kterého snaha vládnoucí strany Pheu Thai o
prosazení nového návrhu ústavy není ilegální a
neohrožuje tak monarchii. Soud však také rozhodl,
že vládnoucí strana má nárok na provádění pouze
dílčích změn ústavy, které budou schváleny
prostřednictvím referenda. Během jednání byla
budova soudu střežena stovkami policistů z
důvodů obav z masových protestů. Jejich konání
bylo velmi pravděpodobné v případě, že by se
soud rozhodl vládnoucí stranu na základě obvinění
z ohrožování monarchie rozpustit, jak tomu bylo již
dvakrát v uplynulých pěti letech. Současná
premiérka Yingluck Shinawatram je sestrou
sesazeného premiéra Thaksin Shinawatra, který
žije v současné době v dobrovolném exilu v Dubaji.
Kritici návrhu na vytvoření nové ústavy tvrdí, že
vládnoucí strana pouze usiluje o návrat bývalého
premiéra k moci. Rivalita mezi jeho příznivci
označovanými jako "červené košile" a odpůrci
známými jako "žluté košile" je častou příčinou
politického neklidu v zemi.

Pákistán: spory o znovuotevření případu
korupční aféry současného prezidenta země
pokračují
Národní shromáždení, dolní komora pákistánského
parlamentu, schválilo tento týden návrh zákona,
který poskytuje imunitu jak prezidentovi a
premiérovi země, tak vládním ministrům. Dle
mnohých analytiků souvisí s termínem 25.
července, který byl nejvyšším soudem nařízen
novému premiérovi Raja Pervez Ashrafovi jako
limit pro znovuotevření korupčního případu

současného prezidenta země. Odmítnutí tohoto
kroku byla také jedna z příčin, proč byl v červnu
letošního roku na žádost pákistánského nejvyššího
soudu z funkce odvolán bývalý premiér Yousuf
Raza Gilani. Tento zákon, který nyní musí být
schválen horní sněmovnou parlamentu a
podepsán prezidentem, by tak vyloučil odvolání
současného premiéra z funkce.

V Belgii bude rozdělen obvod na okraji Bruselu,
kvůli kterému panovaly dlouhodobé neshody
mezi Vlámy a Valony
Belgický parlament učinil rozhodnutí o rozdělení
obvodu Bruxelles-Hal-Vilvorde, který obývá
přibližně půl druhého miliónu lidí. Tímto krokem se
vyřešil dlouhodobý spor mezi dvěma
nejvýraznějšími jazykovými komunitami Belgie,
Vlámy a Valony. Důvodem sporu bylo, že obvod
sice geograficky patří k vlámské části, většina
obyvatel však hovoří francouzsky. Belgický premiér
Elio Di Rupo považuje rozdělení za úspěch, neboť
právě Bruxelles-Hal-Vilvorde byl podle Rupa
v posledních letech největší překážkou mezi Vlámy
a Valony.

Po 50 ti letech vyplula nákladní loď mezi USA a
Kubou
Nákladní loď s humanitárními produkty vyplula z
Miami na Floridě do kubánské Havany. Stala se
tak první nákladní lodí, která vyplula z amerického
přístavu k břehům Kuby po 50 ti letech, kdy USA
uvalilo na kubu obchodní embargo. Náklad lodě,
plující pod bolivijskou vlajkou, je pomocí rozsáhlé
kubánské menšiny žijící na Floridě. Loď vplula do
Havanského přístavu v pátek večer.

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.
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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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