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Nigérie prodala státní dluhopisy v hodnotě
967,8 miliónů USD
Nigerijská centrální banka ve čtvrtek uvedla, že
prodala státní krátkodobé dluhopisy v hodnotě
967,8 miliónů USD se splatností od tří měsíců do
jednoho roku. Banka prodala tříměsíční dluhopisy
za 218 miliónů USD s výnosem 13,94 % a půlroční
i roční dluhopisy za 374,9 miliónů USD se zisky
14,94 % a 15,6 %. Druhá africká největší
ekonomika pravidelně prodává krátkodobé
dluhopisy, aby se snížily peněžní zásoby či inflace.

Inflace v Zambii klesla na 6,2 %
Centrální statistický úřad (CSO) ve čtvrtek oznámil,
že meziroční inflace v červenci klesla na 6,2 %
z 6,7 % předchozího měsíce. Podle CSO měl na
snížení inflace pozitivní vliv pokles cen potravin a
některých dalších komodit. Zambie také
zaznamenala snížení přebytku obchodní bilance
z necelých 57 miliónů USD v květnu na 23 miliónů
USD v červnu.

Tuniská vláda prodá svůj podíl ve společnosti
Tunisiana
Tuniská vláda se rozhodla vydražit svůj 25% podíl
v telekomunikační firmě Tunisiana, kterou z velké
části vlastní kuvajtský operátor Wataniya.
Ministerstvo financí bude přijímat nabídky pouze
od finančních společností či investičních fondů do
2. listopadu. Tunisiana je jedinou soukromou
telekomunikační společností v severoafrické zemi.
V květnu společnost dostala licenci v hodnotě 135
miliónů USD na zahájení a provozování 3G mobilní
sítě a pevných linek v Tunisku.

Společnost Randgold spustí těžbu v
Demokratické republice Kongo
Podle agentury Reuters zahájí společnost
Randgold Resources těžbu zlata v konžském dole
Kibali. Produkce zlata by se v dolu měla
rozběhnout na konci roku 2013. Randgold je první
velká společnost, která se rozhodla začít podnikat
v Demokratické republice Kongo, jelikož konžská
oblast je pro společnosti nevýhodná z důvodu
nestabilní politické situace a v současnosti kvůli
bojům na východě země.

Madagaskarský prezident se poprvé setkal se
svrženým exprezidentem
Madagaskarská hlava státu Andry Rajoelina se na
Seychelách setkal se svrženým lídrem Marcem
Ravalomanana, který se po převratu v roce 2009
uchýlil do exilu v Jihoafrické republice. Schůzku
vedl jihoafrický prezident Jacob Zuna. Cílem
setkání je vyřešení několik let trvající politickou
krizi na Madagaskaru. V září 2011 lídři podepsali
dohodu o uskutečnění voleb, která zatím nebyla
naplněna.

Čína se chystá pokrýt své území
vysokorychlostní železniční sítí
Podle oficiálního prohlášení čínské Státní rady se
čínská vláda zavázala pokrýt spojení mezi většinou
měst s počtem obyvatelstva přesahujícím 500 tisíc
komplexní vysokorychlostní železnicí. Dopravní
infrastruktura by měla být hotova nejpozději do
roku 2015. Délka nově postavených vlakových tratí
by měla dosáhnout 40 tisíc kilometrů a analytici
očekávají, že čínský železniční zpracovatelský
průmysl zaznamená vlivem této zakázky rapidní
růst.

Japonsko zaznamenalo rekordní půlroční
deficit zahraničního obchodu 
Japonský export v prvních šesti měsících tohoto
roku výrazně poklesl a zaznamenal růst pouze o
1,5%, a to hlavně vlivem zmenšené poptávky na

světovém trhu a kvůli silnému jenu. Import naopak
výrazně vzrostl o 7,4% v důsledku silné poptávky
po fosilních palivech v době, kdy většina
japonských jaderných reaktorů zůstává vypnuta.
Ekonomové varují, že japonský vývoz může zůstat
velice slabý i v dalším období.

Severokorejský vůdce se oženil
Severokorejská státní televize ve svém vysílání
potvrdila, že tamní vůdce Kim Jong-un si vzal za
ženu jménem Ri Sol-ju, která s ním byla v poslední
době několikrát spatřena při různých příležitostech.
Dle analytiků severokorejského režimu a jeho
vládnoucích kruhů to je jednou z dalších indicií,
která napomůže určit, jakým směrem se bude
tento velice izolovaný stát dále vyvíjet.

Mezinárodní měnový fond vítá úsporná
opatření v Súdánu
Přes svá úsporná opatření musí Súdán podle
Mezinárodního měnového fondu (MMF)
pokračovat v reformách, aby si zajistil
ekonomickou stabilitu, hospodářský růst, tvorbu
pracovních míst a snížil chudobu. Súdán musel
snížit dotace na pohonné hmoty a devalvoval svou
měnu, což vyvolalo řadu protestů po celé zemi.
Stát se ocitl v ekonomické krizi poté, co se
osamostatnil Jižní Súdán, čímž přišel Súdán o
velkou část příjmů. Úsporná opatření tak reagují na
díru ve státním rozpočtu v hodnotě 1,47 miliard
USD. Meziroční inflace dosáhla v červnu 37,2 %.

Švýcarsko zmrazilo další majetek exprezidenta
Mubaraka
Mluvčí švýcarského federálního prokurátora
Jeannette Balmer uvedla, že země zmrazila další
aktiva bývalého egyptského prezidenta Husni
Mubaraka v hodnotě 700 milionů USD. Od začátku
arabského jara Švýcarsko zablokovalo finanční
prostředky Muammara Kaddafiho, tuniského
exprezidenta Zune al-Abidine Ben Ali a syrského
prezidenta Bashar al-Asada ve svých bankách.
Země rovněž vyjednává s Egyptem a Tuniskem
o navrácení zmraženého majetku, který má
pocházet z nelegální činnost.

Rada bezpečnosti OSN zrušila zákaz
vycestování 17 Liberijcům
OSN zrušila sankce v podobě zákazu vycestování
a zmražení majetku 17 Liberijcům, včetně dvou
bývalých manželek exprezidenta a odsouzeného
válečného zločince Charlese Taylora. Svůj krok
Rada bezpečnosti OSN neodůvodnila. Charles
Taylor byl v dubnu odsouzen Zvláštním soudem
pro Sierru Leone v Haagu  za poskytování zbraní,
střeliva a potravin pro povstalecké síly v Sierra
Leone k 50 rokům vězení.

 Příjmy Suezského průplavu se zvýšily o 3,6 % 
Příjmy Suezského průplavu za finanční rok
2011/2012, který skončil 30. června, vzrostly na
5,2 miliard USD, což je o 3,6 % více než v roce
předchozím. Průplav je důležitým zdrojem financí
přicházejících z turismu či vývozu ropy a plynu.
Poplatky za průjezd lodí průplavem stouply
v březnu o 3 %.

Společnost Aker Solutions získala zakázku v
Angole
Podle agentury Reuters získala norská ropná
společnost Aker Solutions zakázku angolské
společnosti Total v hodnotě 250 miliónů USD.
Jejím úkolem bude poskytovat podmořské
intervenční služby. Kontrakt byl podepsán na dva
roky, avšak Total má možnost smlouvu třikrát
prodloužit o jeden rok. Plánovaná spolupráce
začne v roce 2013.

Bílý dům odsoudil zatčení kubánských
lidskoprávních aktivistů
Několik desítek aktivistů bylo zatčeno po pohřbu
dvou disidentů, kteří údajně zemřeli při
autonehodě minulý týden. Mluvčí Bílého domu Jay
Carney poznamenal, že „tato zatčení jsou bohužel
ukázkou prostředí plného represí, které na Kubě
vládne.“ Prezident B. Obama vyjádřil odhodlání
pokračovat v již 5 desetiletí probíhajícím
uplatňování embarga do doby, než bude kubánská
vláda ochotna přistoupit k demokratickým
reformám v zemi.

Čínská ropná společnost CNOOC Ltd koupí za
15,1 miliardy amerických dolarů kanadskou
společnost Nexen
Jedná se o zcela zásadní průlom v jednáních,
která probíhala již několik měsíců. Jde o největší
akvizici zahraniční společnosti čínskou společností
v historii. Z hlediska strategických investic jde o
obrovský úspěch při průniku na západní trhy,
obzvláště po několika dřívějších neúspěšných
pokusech čínských firem, např. 18,5 miliardové
nabídce za kalifornskou společnost Unocal z roku
2005.

Spojené státy vyprodukují ročně nejvíce
odpadu ze všech zemí na světě
Každý rok se v současné době vyprodukuje na
Zemi více než 1,3 miliardy tun odpadů, podle
vědců by se toto číslo mohlo dostat do roku 2025
až na hodnotu 2,6 miliardy. Největší podíl na
produkci mají nejbohatší světové státy v čele
s USA, kde se každý den vyprodukuje zhruba 620
tisíc tun odpadů, na druhém místě se umístila Čína
s 520 tisíci tun. Mnohé studie upozorňují, že
současné tempo růstu produkce odpadů by mohlo
mít v budoucnu zásadní důsledky pro ekologii celé
planety.

Ve věku 61 let zemřela ve Spojených státech
první americká kosmonautka Sally Ride
Do kosmu vzlétla na palubě raketoplánu
Challenger 18. června 1983 a stala se tak první
Američankou a třetí ženou ve vesmíru, zároveň
byla i nejmladším členem vesmírné mise Úřadu
pro letectví a kosmonautiku (NASA) v jeho historii.

Soud Mercosuru potvrdil suspendaci
Paraguaye ze sdružení Mercosur
Největší latinskoamerický obchodní blok států
Mercosur odmítl žádost Paraguaye na zrušení
suspendace země z uskupení. K vyřazení
Paraguaye z obchodního uskupení došlo po
dohodě ostatních členských států a mělo fungovat
jako sankce za nucenou rezignaci levicového
pokrokového prezidenta Fernanda Luga.
K rezignaci ho donutil pravicový Kongres, když
oficiální důvod odvolání byl vážné selhání při
výkonu povinností hlavy státu a zvláště při
udržování sociální harmonie.

Nově zvolený indický prezident Pranab
Mukherjee dnes složil slavnostní přísahu
Dnes v Indii proběhl slavnostní ceremoniál a nově
zvolený prezident Mukherjee byl tak uveden jako
13. prezident Indie do úřadu. Volby v Indii proběhly
ve čtvrtek minulý týden a v neděli bylo oznámeno
jméno nově zvoleného prezidenta. Role prezidenta
je v tomto jihoasijském státě převážně
reprezentativní.

Filipínský prezident uveřejnil návrh státního
rozpočtu pro rok 2013
Prezident Benigno Aquino III. předložil tento týden
filipínskému Kongresu návrh rozpočtu na příští rok
ve výši 47.74 miliard USD. Velká část rozpočtu
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půjde do sektoru sociálních služeb. 13.9%
z navrhovaného rozpočtu by mělo směřovat na
vzdělání, zdravotnictví a sociální ochranu pro
chudé. Největší finanční podíl ze všech resortů má
získat školství, když částka 6,96 miliard USD má
být použita na výstavbu nových učeben,
zaměstnání více učitelů a dokoupení školních
potřeb. Navrhovaný státní rozpočet pro rok 2013 je
o 10,5% vyšší, než pro rok 2012.

Filipínský prezident odmítá ustoupit Číně v
eskalující situaci v Jihočínském moři
Filipínský prezident Benigno Aquino na
shromáždění filipínského parlamentu v Manile
požádal Čínu o respektování filipínských
teritoriálních požadavků v Jihočínském moři. Jeho
projev byl reakcí na nedávné události v oblasti
mělčiny Scarborough, která leží v rámci filipínské
výlučné ekonomické zóny. Čínské rybářské lodě
vpluly do oblasti mělčiny po odplutí filipínského
námořnictva, které bylo odvoláno na důkaz snahy
o zmírnění napětí v této oblasti. Filipínský
prezident zároveň zveřejnil další plány v rámci
armádního modernizačního fondu obsahujícího 1,8
miliardy USD na nákup zrenovovaných fregat,
letadel a dalšího armádního vybavení. Prezident
však zdůraznil, že veškeré prostředky budou
vynakládány pouze na obranu státu.

Nové boje v Demokratické republice Kongo
nutí desítky tisíc obyvatel opustit domovy
Další boje mezi konžskými povstalci a armádou,
které započaly v pátek v okolí vesnic Kibumba a
Rugari na východě země, donutily tisíce obyvatel
uprchnout. Tisíce lidí pravděpodobně míří do
hlavního města provincie Severní Kivu Gomy. Za
několik dní se přitom má konat regionální summit,
na němž se mají lídři dohodnout na řešení. Od
dubnových bojů bylo nuceno opustit své domovy
přes 260 000 Konžanů. Jednotky OSN se
rozmístily kolem města Goma ve snaze zabránit
rebelům, seskupených do hnutí M23, ohrozit
město.

Niger dojednal podmínky čínského úvěru ve
výši 980 milionů USD
Vláda Nigeru v úterý oznámila dohodnutí se na
podmínkách úvěru s čínskou Export-Import Bank
na vybudování ropné rafinérie na východě země.
Původně Niger žádal o půjčku v hodnotě 600
milionů USD, následně ho navýšil na 980 milionů
USD. Komerční úvěr byl změněn na preferenční
úvěr, u něhož úroková sazba nepřekročí 2 %.
Banka přitom požadovala 3,5% úrokovou sazbu.
Niger již v roce 2008 podepsal dohodu s čínskou
společností CNPC na rozvoj rafinérie v oblasti
Agadem na východě země za 5 miliard USD.
Rafinerie Soraz je z 60 % vlastněna CNPC a 40 %
má Niger.

Nigérie obvinila obchodníky s palivy z podvodu
Nigerijská prezidentská komise v úterý uvedla, že
si obchodníci s palivy podvodně vydělali 2,4 miliard
USD z loňských palivových dotací. Vyšetřování
prezidentské komise je poslední z řady
předchozích šetření v ropném sektoru, kde již v
minulosti docházelo ke korupci a finančním
podvodům. Jelikož dotace příliš zatěžují druhou
největší africkou ekonomiku, snažil se je prezident
Goodluck Jonathan k 1. lednu zrušit. Po 14denní
stávce byly dotace opět částečně vyplaceny.

Keňa koupila 340 tisíc tun ropných produktů
Keňské ministerstvo energetiky koupilo 340 tisíc
tun ropných produktů na srpen a září. Celá
dodávka ropy je o pětinu vyšší než v červenci.
Nákup ropy zahrnuje přes 100 tisíc leteckého
paliva od společnosti Addax Kenya, necelých 100
tisíc tun benzínu společnosti Gapco a 140 tisíc tun
plynového oleje rozdělené mezi obě společnosti.

Ghanský prezident náhle zemřel
V brzkých ranních úterních hodinách náhle zemřel
68letý ghanský prezident John Atta Mills poté, co
dostal silný infarkt. Ve funkci ho zastoupil
viceprezident John Dramani Mahama, který
zůstane v čele země do prosincových
prezidentských voleb. Zesnulý prezident John Atta
Mills si vysloužil respekt doma i v zahraničí svou
ekonomickou politikou a oddanosti k demokracii.

Řecký HDP by mohl v tomto roce klesnout o
více než 7%
Ve svém úterním projevu to prohlásil řecký premiér
Antonis Samaras. Cílem jeho vlády je zmírnění
recese v zemi již koncem letošního roku a oživení
řecké ekonomiky začátkem roku 2014. Pokles
HDP však přímo souvisí s menšími danovými
příjmy, což negativně ovlivní plnění cílů na
snižování zadlužení země. Dle některých analytiků
zpráva představitelů EU, Evropské centrální banky
a MMF o pokroku vlády v zavádění potřebných
reforem odhalí nutnost další restrukturalizace
řeckého dluhu. Řecká vláda se proto snaží zmírnit
podmínky 2. záchranného plánu, jenž zemi
poskytne 130 miliard eur. Německo se však slovy
ministra zahraničních věcí staví proti dalším
jednáním o této věci. 

Turecko uzavírá všechna kontrolní stanoviště
na hranicích se Sýrii
Jedná tak ve shodě s novými sankcemi, které
Ankara zavedla proti režimu syrského prezidenta
Bashira al-Assada. Uzavření 13 kontrolních
stanovišť podél hranice čítající 900 km negativně
ovlivní provoz kamionové dopravy, ne však přiliv
syrských uprchlíku do Turecka. Od začátku syrské
občanské války již do Turecka uprchlo okolo 45
000 osob.  Zprávu potvrdil ministr obchodu a cel

Hayati Yaz

Ratingová agentura Moody's snížila výhled
ratingu Evropského fondu finanční stability
Ratingová agentura Moody's změnila výhled
ratingu dočasného záchranného fondu ESFS ze
stabilního na negativní, což většinou
předznamenává zhoršení ratingu v příštích šesti
měsících. O den dříve Moody's stejně změnila
výhled ratingu Německa, Nizozemska a
Lucemburska. Změna výhledu ratingu EFSF tak
údajně odráží negativní výhledy ve všech zemích,
které ručí za závazky fondu, kromě Finska.

Novým albánským prezidentem se stal Bujar
Nishani
Bujar Nishani, jenž je bývalým ministrem vnitra, v
úterý složil prezidentský slib a ujal se funkce.
Během slavnostní ceremonie politik uvedl, že jeho
cílem je přiblížení Albánie Evropě, což dotyčný vidí
jako jedinou cestu vpřed. Volbu šestého prezidenta
země od pádu komunismu v roce 1990 provázela
řada komplikací kvůli neshodám mezi koalicí a
opozici. 

Egypt má nového premiéra
Egyptský prezident Mohamed Mursi jmenoval na
post premiéra málo známého ministra vodních
zdrojů a zavlažování Hisham Kandilu.
Premiérovým primárním úkolem je sestavit novou
vládu. Kandil je nezávislým politikem a
nesympatizuje s žádnou islamistickou skupinou.
Podle agentury Reuters se očekávalo, že kvůli
zhoršené ekonomické situaci zaujme post
premiéra kvalifikovaný ekonomický specialista, což
by uvítali i investoři.

Podle vyšetřovací komise ignorovala japonská
vláda a elektrárenská společnost TEPCO
nebezpečí spojené s jadernou energií
Vyšetřovací komise, která byla jmenována
japonskou vládou, přišla ve své závěrečné zprávě
s tvrzením, že ignorování nebezpečí spojené
s jadernou energií umožnilo nehodu elektrárny
Fukushima. Podle zprávy bylo hlavní chybou to, že
společnosti provozující jaderné elektrárny i
japonská vláda nevěřily tomu, že by se nějaká
vážná nehoda mohla opravdu stát. Závěrečná
zpráva komise tak přinesla znovuotevření debaty,
zdali jsou i ostatní jaderné elektrárny připraveny, i
přes nová bezpečnostní pravidla, na případné
přírodní katastrofy či jiné nehody.

Další povolební protesty v Mexico city
Tisíce Mexičanů se opět shromáždily, aby vyjádřily
svůj nesouhlas s výsledkem prezidentských voleb,
které vyhrál kandidát opoziční strany Enrique Pe
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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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