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Malawi přijalo zákon zakazující podnikání
cizinců
Jihoafrická země, jejíž prezidentka Joyce Banda se
snaží o obnovení mezinárodní finanční pomoci,
přijala zákon, který zakazuje podnikat cizincům
mimo čtyři největší města – Lilongwe, Blantyre,
Mzuzu a Zomba. Podle vlády má zákon, jenž začal
platit 31. července, pomoci ochránit místních
podnikatele. Kritici naopak tvrdí, že je zákon
diskriminující a xenofobní. Nejčastějšími cizinci,
kteří v zemi zakládají obchody, jsou Číňané. Aby
zahraniční investoři mohli znovu v Malawi
podnikat, musí zaplatit počáteční kapitál v hodnotě
250 000 USD. V sedmi z 28 regionů již čínští
podnikatelé ve většině podle agentury IPS své
obchody zavřeli.

Vláda Keni čelí kritice za předraženou
modernizaci parlamentu
Východoafrická země nakoupila nové vybavení do
350členného parlamentu. Každá sedačka přitom
stála 3000 USD a původní návrh počítal s částkou
5000 USD za jednu. Obhájci tendru za 12 milionů
USD ale tvrdí, že inovace dostane keňský
parlament do digitálního věku. Poslanci v Keni
přitom už dnes patří k nejlépe placeným politikům
v Africe. Za 5000 USD lze v Keni pořídit malý
rodinný dům.

Inflace v Etiopii zůstává vysoká
Etiopská roční míra inflace se v červenci udržela
na vysokých 20 %, ačkoliv se mírně zpomalil růst
cen potravin. Za fiskální rok 2011/2012, který
skončil v červnu, se očekává nárůst HDP o 11 %
v důsledku zvýšení zemědělské produkce. Podle
etiopského statistického úřadu dále klesla inflace
potravin i dalších komodit.

Súdán a Jižní Súdán budou pokračovat v
jednáních
Státní súdánská tisková agentura SUNA v pondělí
uvedla, že Súdán bude s Jižním Súdánem
pokračovat v jednáních o zbývajících sporných
otázkách týkajících se hlavně hranic a jejich
bezpečnosti. Schůzka se uskuteční za podpory
Africké unie (AU) 26. srpna. Další jednání přichází
poté, co se státům podařilo v pátek uzavřít
prozatímní dohodu o příjmech z ropy a poplatcích
za transfer.

Největší ekonomika jihovýchodní Asie roste
nad očekávání
Ekonomika Indonésie ve druhém čtvrtletí letošního
roku zaznamenala meziroční nárůst 6,4%, tedy
přibližně o 0,3% více, než se pohybovaly původní
odhady. Podle mnohých odborníků se o to
zapříčinila především silná domácí poptávka
podpořená nízkou diskontní sazbou, stabilní
hladinou inflace a silnou důvěrou spotřebitelů.
Domácí spotřeba tak vytvořila celkem 60% HDP.
Navzdory těmto zprávám však stále panují obavy
ohledně dalšího vývoje, a to především z důsledků
světové finanční krize v Číně, která je jednou z
předních indonéských exportních oblastí.

Austrálie se potýká s problémy rostoucích cen
elektrické energie
Australská premiérka apeluje na jednotlivé státy v
otázce zvyšování cen elektřiny a reformy stávající
podoby obchodu s ní. Příčinou je rapidní nárůst
cen zaznamenaný v období posledních čtyř let,
který dle jejích slov nemůže nadále pokračovat.
Extrémní hodnoty dosáhl například ve státě Nový
Jižní Wales, kde náklady na elektrickou energii za
toto období vzrostly o 70%. Ministr energetiky státu
Queensland Mark McArdle v reakci na úterní
prohlášení australské premiérky však uvedl, že se

premiérka pouze snaží o odvedení pozornosti od
vlastních chyb. Těmi mínil především problematiku
uhlíkové daně. Tento názor podpořil také další z
ministrů energetiky Chris Hartcher, který mimo jiné
uvedl, že zrušení tohoto daňového opatření je
jediným řešením stávající situace.

Velikost populace Japonska se opět změnšila 
Podle informací, které toto úterý zveřejnila
japonská vláda, zaznamenal počet obyvatel
Japonska jiz třetí po sobě následující rok pokles.
Meziročně se tak populace zmenšila o 0,21%, na
stávajících 126 659 683 obyvatel. Tento rok se
také narodilo nejméně dětí od roku 1980,
naopak počet úmrtí zaznamenal rekordní hodnotu.
Největší populační pokles, více než 2,17%
obyvatel, byl zaznamenán v prefektuře Fukushima,
která patřila po loňském březnovém zemetřesení a
vlně tsunami mezi nejhůře zasažené oblasti.
Nejvíce obyvatel poté přibylo městu Tokio.

Jihoafrická společnost Telkom dostala pokutu
Jihoafrická komunikační společnost Telkom musí
uhradit pokutu ve výší 54,8 miliónů USD poté, co
soud rozhodl, že Telkom omezovala hospodářskou
soutěž. Společnost konkurentům nabízela vyšší
ceny za přístup k internetu a bránila jim v růstu.
Komise pro hospodářkou soutěž prošetřovala
praktiky Telkomu mezi lety 1999 – 2004 a původně
požadovala pokutu ve výši 390 miliónů USD.

Zástupce generálního tajemníka NAO jednal v
Jižní Korey
Zástupce generálního tajemníka Severoatlantické
aliance Alexander Vershbow odjel do Jižní Korey.
Setkal se zde s devítičlennou delegací diplomatů a
zákonodárců, včetně jihokorejského ministra
zahraničí. Hovořili o bezpečnostní situaci v Jižní
Korey a o situaci v Afghánistánu. Jižní Korea je
partnerem NATO a v Afghánistánu působí 426
jejich vojáků. Účastnila se také summitu v Chicagu.
Alexander Vershbow oznámil další prohloubení
spolupráce mezi Jižní Koreou a Severoatlantickou
aliancí.

Severoatlantická aliance jmenovala nového
Vrchního spojeneckého velitele pro
transformaci
Severoatlantická rada schválila jmenování nového
Vrchního spojeneckého velitele pro transformaci.
Stane se jím francouzský generál letectva
Jean-Paul Paloméros. Funkci začne generál
vykonávat koncem září 2012. Vrchní spojenecký
velitel pro transformaci je zodpovědný především
za adaptaci strategií, taktik a zbrojní výbavy
Aliance na nové vojenské doktríny a programy.
Generál Paloméros nahradil svého krajana
Stéphane Abriala.

Došlo k dalším útokům na síly ISAF v
Afghnistánu
V úterý došlo k třem útokům na afghánské
ozbrojené síly a na příslušníky mise ISAF. 10 lidí
při nich zahynulo, dva z nich byli američtí vojáci.
Afghánský prezident Hamid Karzai útoky odsoudil
a zdůraznil, že byly provedeny během svatého
měsíce Ramadán. 13 osob bylo také zraněno
během výbuchu v provincii Logar. V emailové
zprávě novinářům se k odpovědnosti za útoky
přihlásil Zabiullah Mujahid, mluvčí Talibanu.

Americký Úřad pro finanční služby obvinil
banku Standard Chartered z praní špinavých
peněz, její akcie se propadly o 24% a ztratily
hodnotu přes 15 miliard amerických dolarů
Podle amerických úřadů banka provedla přes 60
tisíc transakcí, které navzdory sankcím dovolily

Íránu legitimizovat během 10 let přes 250 miliard
amerických dolarů, za což jí v současnosti hrozí
ztráta licence ve Spojených státech amerických,
která by pro ni měla zničující důsledky. Během
jediného dne ztratila banka na hodnotě akcií přes
15 miliard amerických dolarů. Zástupci banky
obvinění odmítají a spolupracují s úřady na řešení
situace.

Národní úřad pro letectví a kosmonautiku
investuje více než 1 miliardu amerických dolarů
do vývoje vesmírných lodí soukromým
sektorem
Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA)
plánuje využívání soukromých lodí pro krátké lety –
především pro dopravu turistů na oběžnou dráhu a
také pro vynášení kosmonautů i vědeckého
materiálu k Mezinárodní vesmírné stanici
především z důvodu vysokých finančních úspor na
provoz. Dotace dostanou po dohodě s Kongresem
společnosti Boeing, SpaceX a Sierra Nevada.

Svazijský král odmítl změny režimu
Král Mswati III. rezolutně popřel jakékoliv možné
změny režimu ve Svazijsku. Režim čelil v minulých
měsících nebývalým protestům, když zemi zasáhla
krize způsobená výpadkem celních příjmů, které
tvoří až 60 % státních příjmu. Král Mswati III. má
přitom na desítku manželek a jeho osobní jmění se
odhaduje na 200 milionů USD. V zemi je navíc
vysoké procento nakažených obyvatel virem HIV.

Přechodná národní rada Libye předá moc ve
středu
Ve středu 8. srpna téměř rok po svržení
Muammara Kaddafiho předá Přechodná národní
rada Libye (NTC) moc nově zvolenému
dvousetčlennému kongresu. Rozhodnutí o předání
moci přichází v době, kdy v zemi vzrůstá počet
násilných incidentů. Mezinárodní humanitární
organizace Červený kříž dokonce pozastavila část
svých projektů v Libyi.

V uprchlickém táboře v Demokratické republice
Kongo propukla cholera
Nejméně devět lidí zemřelo následkem cholery
v provizorním táboře na východě Demokratické
republiky Kongo, kde probíhá boj mezi vládními
jednotkami a rebely v hnutí M23. Organizace
Lékaři bez hranic zřídila izolační stan v oblasti
Kanyaruchinya na okraji hlavního města provincie
Severní Kivu Goma. Následkem bojů musely
statisíce Konžanů opustit své domovy. Cholera je
nakažlivé onemocnění způsobené špínou a
nedostatkem hygieny.

Příští měsíc začne Ekvádor jednat s
MERCOSUR o svém členství v organizaci
Brazilská tisková agentura uvedla, že v září
začnou vstupní pohovory Organizace
jihoamerického trhu (MERCOSUR) s Ekvádorem.
Formální požadavek vznesl ekvádorský prezident
Rafael Corea již v prosinci loňského roku. Ekvádor
je momentálně přidruženým státem organizace.
Pokud vstupní pohovory dopadnou kladně,
Ekvádor se připojí k 5 zbývajícím členům.

Latinskoamerický parlament navrhuje
vyčlenění Paraguaye z organizace
Představenstvo Latinskoamerického parlamentu
navrhla vyčlenění Paraguaye z organizace. Tak
rozhodlo na svém setkání v Ekvádoru. Vyčlenění
Paraguaye z organizace Latinskoamerického
parlamentu je typem sankcí vůči Paraguay po té,
co byl na začátku července nucen odstoupit její
prezident Fernando Lugo.Dle představenstva v
Paraguayi nepanuje demokratický režim.
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Vesmírné vozidlo NASA "Curiosity" dosáhlo
Marsu
NASA vypustila 26. února do vesmíru kosmickou
loď, která po překonání 567 milionu kilometrů
přistála na planetě Mars. Planetu prozkoumává
vesmírné vozidlo "Curiosity", které sbírá vzorky a
pořizuje barevné fotografie ve vysokém rozlišení.
"Curiosity" je více než dvakrát větší než byla
vozidla "Spirit" a "Opportunity", která přistála na
Marsu v roce 2004.  Vozidlo ovládá vědecké
centrum v Kalifornii. Projekt NASA stojí 2,5 mld.
USD. Americký prezident Barack Obama označil
přistání na Marsu za bezprecedentní úspěch na
poli vědy a techniky, který je chloubou Spojených
států amerických.

V Pákistánu byl zabit příslušník NATO
Na zásobovací trase mezi Pákistánem a
Afghánistánem byl zabit řidič kamionu
Severoatlantické aliance, který vezl zásoby pro
vojenské posádky v Afghánistánu. K incidentu se
nikdo oficiálně nepřihlásil. V oblasti působí několik
protiamerických skupin včetně Talibanu. Taliban
také v minulosti vyhrožoval útokem na zásobovací
konvoje, pokud budou trasy znovu otevřeny.
Pákistán otevřel zásobovací cesty po dlouhém
politickém a diplomatickém sporu s USA. Spojené
státy americké v době uzavření pákistánských cest
do Afghánistánu stálo více než 100 milionů USD
měsíčně používání náhradních tras.

Mauricijská inflace v červenci klesla
Statistický úřád v pondělí uvedl, že průměrná roční
míra inflace v červenci klesla na 4,9 % z 5,1 %
předchozího měsíce. Ke snížení inflace došlo na
základě nižších nákladům na dopravu a
pomalejšímu růstu cen potravin. Průměrná roční
inflace klesá od prosince 2011, kdy dosahovala
výše 6,5 %. Podle agentury Reuters klesla míra
meziroční inflace na 3,7 %.

Zisky společnosti Anglo Gold klesly
Třetí největší světový producent zlata Anglo Gold
Ahanti oznámil podle očekávání 41% snížení zisku
za druhé čtvrtletí letošního roku, přestože došlo
k navýšení podukce. K poklesu zisků jihoafrické
společnosti došlo v důsledku nižší ceny za zlato.
V příštím kvartálu se očekává navýšení cen zlata
na 835 až 865 USD za unci. Cílem společnosti je
dosáhnout za rok 2012 produkce mezi 4,3 a 4,4
milióny uncí zlata.

Mauritánie nevydá bývalého šéfa libyjských
tajných služeb
Mauretánský prezident Mohamed Ould Abdel Aziz
řekl, že bývalý šéf libyjských tajných služeb z doby
vlády Muammara Kaddafi Abdullah
al-Senussi nebude vydán, dokud s ním
neproběhne řízení, v kterém čelí obvinění

z nelegálního vstupu do Mauritánie pod falšenou
identitou v březnu tohoto roku. Kromě Mauritánie
hrozí al-Senussimu soud v Libyi, ve Francii byl již
odsouzen k doživotnímu vězení a před
Mezinárodním trestním soudem (ICC) čelí obvinění
ze zločinů proti lidskosti.

Návrh ústavy v Somálsku schválili delegáti
Navzdory sebevražednému útoku během
konference, při němž zemřelo šest bezpečnostních
pracovníků a za kterým by měla stát islamistická
militantní skupina Al-Shabaab napojená na
teroristickou Al-Kaidu, delegáti Africké unie (AU)
schválili návrh ústavy. Ten má nahradit osm let
starou přechodnou ústavu. Ústava musí být ještě
schválena v referendu. To bude podle zástupců
AU v zemi konat ihned, jakmile to bezpečnostní
situace v Somálsku dovolí.

 Tanzanie v prvním kvartále hospodářsky rostla

Tanzanie zaznamenala v prvním čtvrtletí zvýšený
hospodářský růst 7,1 % proti stejnému období roku
minulého, který byl 6,1 %. Důvodem je i vyšší
produkce zlata a diamantů. Tanzanie je
významným vývozcem kávy a zlata a nedávno
objevila velké zásoby přírodního plynu.

OSN požaduje ukončení pomoci rebelům v
Demokratické republice Kongo
Rada bezpečnosti OSN chce, aby země, které
podporují rebely na východě Demokratické
republiky Kongo v tzv. hnutí M23, svou pomoc
ukončily. Požadavek směřoval podle diplomatů na
Rwandu a Ugandu. Rwanda už před časem účast
na vyzbrojování a vycvičování rebelů odmítla, OSN
avšak ve své zprávě deklaruje opak. Kvůli
podezření z podpory Rwanda už přišla o část
mezinárodní pomoci.

Súdán a Jižní Súdán se dohodly na příjmech z
ropy
Mezi oběma zeměmi panuje napětí od dubna
letošního roku, kdy Súdán a Jižní Súdán stály na
pokraji války. Otázka ropy a jejího transferu je
konfliktním tématem již od července minulého
roku, kdy Jižní Súdán vyhlásil nezávislost.
Předmětem sporu avšak i nadále zůstává
vymezení hranic. OSN dalo zemím ultimátum, aby
své neshody vyřešily do čtvrtku. V minulosti oba
státy nedodržely dříve sjednané dohody.

Soud s exprezidentem Gbagbo byl znovu
odložen
Mezinárodní trestní soud (ICC) znovu odložil
proces s bývalým prezidentem Pobřeží slonoviny
Laurentem Gbagbo. Exprezident se měl k soudu
dostavit 13. srpna, nové datum zatím stanoveno
nebylo. Proces byl již odložen v červnu, kdy

Gbagbův právník požádal o více času k přípravě
obhajoby a plné rekonvalescenci bývalého
prezidenta. Konflikt proběhl v roce 2010 a
exprezident Gbagbo je souzen za válečné zločiny
a zločiny proti lidskosti.

Keňská vláda požaduje elektronický registr
voličů
V březnu 2013 se v Keni mají konat prezidentské a
parlamentní volby. Půjde o první volby od roku
2007, kdy v povolebním násilí zemřelo na 1200
lidí. Keňský parlament v pátek rozhodl, že v
nadcházejících volbách bude registr voličů
elektronický. Volební komise (IEBC) přitom
plánovala zavedení tzv. biometrické volební
registrace, která měla nahradit manuální registraci,
jež byla zdiskreditována v posledních volbách. Na
základě obav z podvodu ale k plánu nepřistoupila.
Vláda jeho zavedení nyní nařídila. Důvodem je
snaha obnovit důvěru společnosti ve volební
proces.

Nová egyptská vláda chce pokračovat v jednání
o půjčce
Ministr financí Mumtaz al-Saeed uvedl, že země
bude i nadále jednat se zástupci Mezinárodního
měnového fondu (MMF) o půjčce v hodnotě 3,2
miliard USD a pozval je na schůzku do Egypta.
Datum zatím nebylo určeno. Úvěr má pomoci
severoafrické zemi s výpadkem příjmu vlivem
lidové revoluce, která svrhla exprezidenta Husni
Mubaraka a podpořit vstup zahraničních investorů
do země. Nový ministr financí Saeed očekává
v letošním fiskálním roce ekonomický růst 3,5 až 4
%.

Kandidát na amerického prezidenta Mitt
Romney odmítá další stimuly na podporu
americké ekonomiky
Kandidát republikánské strany na amerického
prezidenta Mitt Romney hovořil v neděli o
ekonomické politice USA. Podle názoru kandidáta
na amerického prezidenta jsou ekonomické stimuly
americké centrální banky FED zbytečné. Situaci
křehké americké ekonomiky podle Mitta Romneyho
nezlepší a naopak ji mohou i zhoršit. Přislíbil také,
že v případě svého nástupu do Bílého domu
vytvoří 12 milionů volných míst. Předsedkyně
Demokratického národního výboru Debbie
Wasserman Schultz naopak prohlásila, že
americký FED je nezávislou institucí a o jeho
politice nerozhoduje Bílý dům a tedy ani politik Mitt
Romney.

Pro osobní potřebu a pro účely propagace novin PressEXPRESS na trhu je možné tiskovinu stahovat, tisknout a distribuovat zdarma. Tato tiskovina může být  tištěna a prodávána za cenu uvedenou záhlaví. Prodejce je povinen tržbu za tuto tiskovinu řádně
zdanit. Cena je chápána jako konečná vč. DPH. Při  prodeji v zahraničí je prodejce povinen stanovit prodejní cenu v místní měně přiměřenou kursu a prodejní ceně v CZK. Za prodej této tiskoviny vydavatel doporučuje – nevyžaduje – odvádět 10% vč. DPH
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.

© 2012 Blue Projects Agency

www.pressexpress.cz strana 2 www.rychlenoviny.cz

http://www.pressexpress.cz/
http://www.pressexpress.cz/

