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Spotřebitelská důvěra ve Španělsku je na
historickém minimu
Dle zprávy institutu pro výzkum trhu CIS klesl v
červenci 2012 index spotřebitelské důvěry z
červnových 50,6 bodů na 37,6 bodů. Na vině je
údajně vysoká nezaměstnanost, která se nyní
pohybuje na hranici 25% a pokračující vládní
úsporná opatření. Vzrostl naopak výnos z
desetiletých dluhopisů, který se nyní pohybuje nad
7%, což je dle analytiků z dlouhodobého hlediska
neudržitelný stav. Trhy nyní očekávají, že situaci v
zemi se pokusí zlepšit Evropská centrální banka
(ECB).

Bělorusko vyhostilo švédského diplomata,
údajně kvůli podpoře opozice
Švédský ministr zahraničních věcí Carl Bildt v
pátek uvedl, že švédský diplomat byl vyhoštěn z
Běloruska, údajně kvůli jeho setkání s politickou
opozicí v Minsku. Dle Bildta jsou obvinění
vznesená proti švédskému velvyslanci
nepodložená, dle jeho názoru se jedná o reakci na
švédskou angažovanost v demokratizaci této
východoevropské země a zlepšení tamějších
lidských práv. Švédsko v reakci na tuto událost
vypovědělo oba běloruské velvyslance ze své
země.

Jediné zařízení vlády Spojených států pro
skladování uranových jaderných zbraní bylo
dočasně zavřeno po narušení bezpečnosti
K narušení bezpečnosti došlo vniknutím 3 aktivistů,
kteří narušili ochranný perimetr a podařilo se jim
dostat k vnější straně budovy, ve které je
skladován vysoce obohacený uran, který je
klíčovým prvkem pro výrobu jaderných zbraní.
Podle zástupce aktivistické skupiny Oak Ridge
Enviromental Alliance šlo o vyjádření nesouhlasu
s výrobou jaderných zbraní. Vláda v současnosti
přijímá opatření k zajištění větší bezpečnosti
celého prostoru.

Zemědělci v USA jsou zasaženi nejhorším
suchem za posledních 25 let, je ohrožena
především produkce kukuřice
Již ve více než polovině okresů ve Spojených
státech byl v souvislosti se suchem vyhlášen stav
katastrofy. Nyní je tak stav katastrofy vyhlášen v
1584 okresech v rámci 12 různých států. Podle
zemědělců bude nejvíce zasaženou plodinou
kukuřice, jejíž 88% je vysazeno v oblastech
zasažených suchem.

Mali, Niger a Pobřeží slonoviny odstraňují nebo
snižují daně ze základních potravin
Mali, Niger a Pobřeží slonoviny regulací daní
uvalených na dovážené základní potraviny hodlají
bojovat proti rostoucím cenám potravin, které
tradičně v oblasti Sahelu vyvolávají nepokoje. V
červenci dosáhly ceny obilí rekordních maxim kvůli
suchům v USA a Rusku, která vedla i k varování
ze strany Organizace OSN pro výživu a
zemědělství před podobnou krizí, jaká nastala na
přelomu let 2007 a 2008. Ceny navíc ženou
nahoru i spekulace o možném omezení vývozu
obilnin z Ruska.

Zvláštní vyslanec OSN a LAS pro Sýrii Kofi
Annan se s koncem měsíce vzdá své funkce
Generální tajemník OSN Ban Ki-moon oznámil, že
zvláštní vyslanec OSN a Ligy arabských států
(LAS) Kofi Annan se hodlá na konci srpna zcela
vzdát své funkce. Zatímco západní státy v Radě
bezpečnosti OSN se nejsou schopné shodnout na
důvodu náhlého ukončení, Rusko již obvinilo USA
z nedostatečné podpory Kofi Annana. Je možné,
že jde i o reakci na kritický článek proti Kofi

Annanovi uveřejněný včera ve Washington Post.
Kofi Annan zdůvodnil svůj chystaný odchod
pokračujícím vyzbrojování obou stran konfliktu a
narůstajícím násilím, stejně jako jednání Rady
bezpečnosti OSN.

Indie a Pákistán učinily další pokrok ve
vzájemných obchodních vztazích  
Podle informací indického ministerstva průmyslu a
obchodu bude pákistánským společnostem i
jednotlivým občanům nově umožněno volné
investování do všech oborů s výjímkou jaderné
energetiky a obrany. Podle Indické federace
obchodních a průmyslových komor (FICCI) by nyní
měl Pákistán přijmout pro obchod s Indií zásadu
nediskriminace tedy tzv. doložku nejvyšších výhod,
podobně jako to učinila Indie již v minulosti.
Oficiální hodnota ročního vzájemného bilaterálního
obchodu je 2,7 miliardy USD, ovšem podle odhadů
se její skutečná velikost z důvodu nelegálního
obchodu pohybuje přibližně na trojnásobku. Mírové
rozhovory mezi zeměmi byly obnoveny v minulém
roce.

Bývalý mongolský prezident Nambar
Enkhbayar byl odsouzen ke 4 letům vězení
Podle informací čínské zpravodajské agentury
Xinhua ho soud v hlavním městě Ulánbátar shledal
vinným z přivlastnění statků určených jako dar
klášteru a také nezákonné privatizace hotelu a
nakladatelství. Bývalý prezident byl zatčen v dubnu
letošního roku a byl obviněn ze zneužítí moci.
Obvinění označil za politicky motivované a proti
rozsudku podle dostupných informací podá
odvolání. Nambar Enkhbayar působil mezi lety
2000 a 2004 na postu předsedy vlády a
prezidentem Mongolska byl od roku 2005 do roku
2009, kdy ho nahradil stávající prezident
Tsakhiagiin Elbegdorj. V současné době však stále
působí jako předseda jedná z koaličních stran,
podle mnohých analytiků tak může soudní
rozsudek vážně ohrozit již tak křehkou stabilitu
vlády a důvěru zahraničních investorů.

Irák odmítl vydat velitele Hizballahu do USA
Irák propustil Ali Mussa Daqduqa, libanonského
vojenského velitele islámské ozbrojené skupiny
Hizballah. Odmítl tak americkou žádost, aby byl Ali
Mussa Daqduq vydán do Spojených států
amerických k soudu. Podle představitelů USA patří
Hizballah k největším hrozbám pro americké zájmy
na Blízkém východě. Irák naopak tvrdí, že soudní
proces proti Ali Mussa Daqduqovi skončil a nelze
jej proto poslat k dalšímu soudu do jiné země.

USA posílají do Sýrie další humanitární pomoc
Spojené státy americké schválily další humanitární
pomoc Sýrii ve výši 12 milionů dolarů. Podle údajů
USA potřebuje v zemi pomoc zhruba 1,5 milionu
obyvatel a dalších 130 000, kteří opustili kvůli
pokračujícím bojům zemi. USA již v minulých
měsících poslaly pomoc ve výši 25 milionů dolarů.
Humanitární pomoc zajišťuje i OSN. Kromě této
pomoci USA rozhodly i o finanční podpoře
syrských povstalců.

Spojené státy americké schválily podporu
syrským povstalcům
Administrativa amerického prezidenta Baracka
Obamy schválila zákon, který umožňuje americké
organizaci "Syrian Support Group (Skupina pro
podporu Sýrie)" poskytovat přímou finanční
podporu syrským povstalcům, bojujícím proti vládě
syrského prezidenta Bashara Al-Assada. Zákon
podepsal americký ministr financí Timothy
Geithner. USA také spolupracují se státy, které
přímo povstalce podporují, jako jsou Saúdská

Arábie či Katar. Někteří odpůrci tohoto kroku
upozorňují, že není zcela jednoznačné, jaké zájmy
vlastně povstalci v Sýrii zastupují.

USA odmítají případný izraelský útok na Írán
Izraelský premiér Benjamin Netanyahu ve středu
prohlásil, že čas na mírové řešení otázky
íránského jaderného programu brzy vyprší.
Spojené státy americké případný izraelský útok na
Írán odmítly. Washington přiznal Izraeli právo na
obranu realizovanou i vojenskými prostředky, ale v
současné situaci věří v účinnost ekonomických
sankcí. USA schválily další sankce na íránské
banky, pojišťovny a dopravní společnosti. Názorům
Benjamina Netanyahua má blíže než
administrativa prezidenta Baracka Obamy
republikánský kandidát Mitt Romney.

Paraguay urguje OAS, aby vzneslo své
stanovisko ve věci odstoupení prezidenta Luga
Po nuceném odstoupení prezidenta Paraguaye
Luga nyní země urguje Organizaci amerických
států (OAS), aby se vyjádřila ohledně sankcí. OAS
již dříve vyslala oficiální komisi, která měla situaci
zmapovat. Kvůli nucenému odstoupení prezidenta
Luga byla Paraguay zbavena členství v Organizaci
jihoamerického trhu (MERCOSUR).

Indická centrální banka snížila odhad růstu
ekonomiky pro letošní finanční rok  
Ten by tak podle aktuálních odhadů měl
dosáhnout výše 6,5 %. Úroková míra zároveň
zůstává již druhý měsíc na nezměněné hladině
8%.  Vláda uvádí jako cíl ročního růstu HDP 9% i
navzdory tomu, že minulý rok meziročně tato
hodnota poklesla o 2,1% a během prvního čtvrtletí
letošního roku rostla indická ekonomika
nejpomaleji za posledních 9 let. Hladina inflace se
v současné době pohybuje na úrovni 7%

Nejnovější studie organizace Human Rights
Watch potvrdila informace o diskriminaci
muslimské menšiny Rohingya v Barmě
 Podle výsledků studie byli něktěří členi této
menšiny neprávem usmrceni, znásilněni či
zadrženi členy barmských bezpečnostních
jednotek. Organizace také apeluje na barmskou
vládu, aby finančně podpořila zahájené
vyšetřování OSN a zpřístupnila informace a
veškeré oblasti státu Rakhine, kde se konfliktní
oblast nachází. Studie byla vytvořena na základě
desítek rozhovorů s obyvateli Barmy i sousední
Bangladéše. Její závěry se podobají výsledkům již
dříve zveřejněné studie organizace Amnesty
International. OSN také již v minulosti označila
muslimskou menšinu Rohingya za jednu z nejvíce
diskriminovaných menšin světa.

Americký ministr prohlásil, že tlak na Írán musí
zůstat zachován
Podle amerického ministra obrany Leona Panetty
je nutné, aby pokračoval diplomatický a
ekonomický nátlak mezinárodního společenství na
Írán. Ministr obrany ujistil ve Washingtonu
izraelského předsedu vlády Benjamina
Netanyahua, že Spojené státy americké nikdy
nedovolí Íránu získat jadernou bombu. Nejlepší
způsob jak od výroby nukleárních zbraní Írán
odradit je podle Leona Panetty právě diplomatický
a ekonomicky tlak. Podle izraelského předsedy
vlády Benjamina Netanyahua se čas pro mírové
řešení otázky íránského jaderného programu chýlí
ke konci. Tento názor naráží na odpor Ruské
federace, která myšlenku vojenského útoky Izraele
na Írán odmítá.
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Nejlepší americkou univerzitou je podle
časopisu Forbes Princeton
Prestižní americký časopis Forbes sestavil
žebříček amerických univerzit. Základními kritérii
byly příjmy, ocenění a další úspěchy absolventů,
spokojenost studentů, schopnost studentů své
vzdělání na dané univerzitě dokončit a míra
zadlužení absolventů. Na prvním se místě se
umístila Princeton university a druhá skončila
Williams university ve státě Massachussets. Na
dalších místěch se umístily Standford, University of
Chicago, Yale, Harvard a vojenská akademie ve
West Pointu. Na vysokých příčkách se opět
umístily všechny univerzity sdružené ve slavné Ivy
League. Časopis Forbes srovnával 650 prestižních
amerických vysokých škol.

USA vyvíjí nátlak na evropské lídry kvůli krizi
eurozóny
Ministr financí Spojených států amerických
Timothy Geithner pronesl požadavek USA, aby
evropští lídři přijali opatření, která zmírní
ekonomickou krizi v Evropě. Základním
požadavkem, který Timothy Geithner vyslovil, je
snížení úrokových sazeb v některých zemích.
Timothy Geithner se na své návštěvě v Evropě
setkal s německým ministrem financí Wolfgangem
Schäublem a s předsedou Evropské centrální
banky Mariem Draghim a přednesl jim americké
požadavky. Někteří evropští politici s americkými
závěry nesouhlasí. Německý vicekancléř Philipp
Rösler prohlásil, že Evropská centrální banka by
se měla zaměřit na kontrolu inflace a nezasahovat
více do fungování trhu.

 

Podle aktuálního průzkumu vede prezident
Barack Obama v preferencích před
prezidentskými volbami ve 3 klíčových státech
Podle průzkumu provedeném na vzorku 3500
registrovaných voličů vede současný prezident B.
Obama před republikánským kandidátem M.
Romneym ve státě Pennsylvania o 11% a ve
státech Ohio a Florida o 6%. Ve všech třech
státech prezident Obama zároveň vyhrál při
minulých prezidentských volbách v roce 2008.
V celkovém pohledu se zdá podle současných
odhadů boj o prezidentské křeslo poměrně
vyrovnaný. Republikán Romney těží především
z ekonomických problémů země a na americké
poměry i vysoké míry nezaměstnanosti, která se v
současnosti dosahuje 8,2%.

Dva největší výrobci automobilů ve Spojených
státech vykázaly v červenci nižší prodeje, než
se očekávalo
Největší americký výrobce automobilů, společnost
General Motors Co vykázala 6% propad v prodeji

s celkově 201237 prodanými vozy, 2. největší
výrobce Ford Motor Co 4% pokles prodejů, když
prodal 173966 automobilů. Podle analytiků stojí za
sníženými prodeji především obecně špatná
ekonomická situace ve Spojených státech, hlavně
na americké poměry vysoká míra nezaměstnanosti
a s ní spojená obava investovat do nákupu vozidel.

Ceny nemovitostí ve Spojených státech
amerických rostly 4. měsíc po sobě
Index ceny nemovitostí získaný z 20 městských
částí v rámci Spojených států vzrostl o 0,9%, což
předčilo očekávání ekonomů, kteří předpovídali
růst o 0,5%. Ekonomové současně varují, že ceny
nemovitostí by mohly opět klesnout po ukončení
letní sezóny, která je tradičně nejsilnějším obdobím
roku z hlediska nakupování nemovitostí.

Světová banka přislíbila Barmě po 25 letech
finanční pomoc 
Příspěvek o celkové velikosti 85 milionů USD by
měl podpořit především financování rozvojových
projektů v oblasti školství a infrastruktury. Finanční
dar má podle prohlášení Světové banky posílit
důvěru v proces reforem samotný. Mluvčí Světové
banky Jim Yong Kim také uvedl, že země byla ze
světového hospodářství izolována příliš dlouhou
dobu a je klíčové, aby ze série probíhajících
vládních reforem profitovala. Barma tak také mimo
jiné získá přístup k půjčkám od Mezinárodní
asociace pro rozvoj (IDA) podporující nejchudší
země světa.

V Indii byly kompletně obnoveny dodávky
elektřiny
Dvoudenní výpadek, který zasáhl více než 600
milionů obyvatel, celkem 20 z 28 indických států a
při kterém zkolabovaly tři elektrické sítě, měl také
za následek přerušení dodávek vody a ochromení
dopravní sítě. Ministr energetiky Sushil Kumar
Shinde označil za jeho příčinu překročení
spotřebních limitů jednotlivých států. K výpadku
podobného rozsahu došlo naposledy v roce 2001.

Súdánský prezident odmítl jednání se svým
jihosúdánským protějškem
Prezident Omar Hassan al-Bashir odmítl pozvání
Africké unie k jednání s jihosúdánským
prezidentem Salva Kiir k zastavení vojenských
střetů mezi oběma státy. Střety mezi oběma státy
se vyhrotily v dubnu a ohrozily tak dohodu z roku
2005, která ukončila desetiletí trvající občanskou
válku. Sporné zůstávají otázky ohledně hranic a
transferu ropy. Obě země čelí hrozbě sankcí ze
strany Rady bezpečnosti OSN, pokud do čtvrtka
nevyřeší své neshody.

OSN: Drogový obchod v Guiney-Bissau stoupá
Rada bezpečnosti OSN je znepokojená situací

v Guiney-Bissau, která napomáhá rozkvětu
drogového obchodu. V zemi 12. dubna proběhl
vojenský převrat. OSN požaduje, aby se armádní
představitelé přestali vměšovat politiky, a zvažuje,
že svolá mezinárodní summit k diskuzi, jak
dosáhnout demokratického systému
v západoafrické zemi. Guinea-Bissau je
dlouhodobě kritizována za nedostatečný boj proti
drogám, kdy se země stala transportním místem
kokainu z latinské Ameriky do Evropy.

Keňský odvolací soud potvrdil konání voleb v
březnu 2013
Prezidentské a parlamentní volby by se v Keni
měly konat v březnu 2013. Odvolací soud v úterý
potvrdil rozhodnutí soudu nižší instance. Půjde o
první volby od roku 2007, kdy v povolebním násilí
bylo zabito více než 1200 lidí a přední keňští
politici jsou stíhání Mezinárodním trestním soudem
(ICC). Pravděpodobné datum konání voleb je 4.
března.

Nezaměstnanost Jihoafrické republiky se
snížila, přesto zůstává vysoká
Míra nezaměstnanosti mírně zpomalila ve druhém
čtvrtletí letošního roku, ale i nadále zůstává nad
hranicí 20 %. Příčinou vysoké nezaměstnanosti je
globální ekonomická krize, která nutí firmy
v Jihoafrické republice rušit pracovní místa.
V červnu míra nezaměstnanosti poklesla na 24,9
% z 25,2 %, přesto je bez práce na 4,47 milionů
lidí. Zvýšil se počet i těch, kteří na hledání práce
rezignovali o 0,4 %. V nejbližších týdnech země
neočekává zlepšení.

Produkce kolumbijského kokainu klesla o 25%
Za poslední rok produkce čistého kokainu v
Kolumbii klesla o 25%, od roku 2001 je to pak
71%. To vyplývá ze závěrů amerických agentur.
Podle Bílého domu je to poprvé od roku 1995, kdy
se Kolumbie umístila až na 3. místě největších
producentů kokainu, hned po Peru a Bolívii. Obě
strany připustily, že tento výsledek je důkazem
efektivnosti několika bezpečnostních akcí, které
USA podporovaly.

Prezident Venezuely cestuje do Brazílie, aby
stvrdil členství země v MERCOSUR
Prezident Chávez odcestoval do Brazílie, aby
formálně stvrdil členství své země v Organizaci
jihoamerického trhu (MERCOSUR). Plnému
členství země původně bránila Paraguay.
Venezuele se otevřela cesta do organizace ihned
po vyloučení Paraguaye. Ta byla vyloučena na
začátku června po nuceném odstoupení
prezidenta Luga.
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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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