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MMF varuje Bělorusko před další finanční krizí
a vyzývá k provedení reforem
Mezinárodní měnový fond varuje Bělorusko před
rizikem vzniku nové finanční krize a vyzývá Minsk
k provedení slibovaných reforem a
stabilizačních opatření, která mu zajistí možnost
poskytnutí nového úvěru od fondu. Podle zprávy
MMF může vést snaha o dosažení vysokého
tempa růstu hospodářství a mezd ke vzniku nové
inflační spirály, způsobit devalvaci měny a ohrozit
střednědobou udržitelnost rozpočtu a schodku
Běloruska. MMF dal najevo, že zatím
není připraven poskytnout Minsku úvěr na
refinancování dluhu vůči fondu ve výši 3,6 miliard
dolarů se splatností v letech 2012 až 2014. V roce
2011 postihla zemi měnová a finanční krize, která
vedla k nárůstu kurzů a devalvaci
běloruského rublu. Na konci loňského roku činila
inflace v Bělorusku 108,7%. V letošním roce
očekávají běloruské orgány inflaci ve výši 19%.

Součástí leteckého parku ruského Aeroflotu se
stal osmý Sukhoi Superjet 100
Ruské aerolinky Aeroflot převzaly od společnosti
Civilní letadla Sukhoi osmé letadlo modelu Sukhoi
Superjet 100. Mluvčí společnosti Aeroflot Irina
Dannenberg uvedla, že společnost bude tento typ
letadel používat nadále i přes tragickou nehodu, k
níž došlo minulý týden během předváděcího letu v
Indonésii, jehož se zúčastnili také potenciální
zájemci o koupi letadla z řad indonéských
aerolinek.

Ruská opoziční strana Spravedlivé Rusko
vyloučila ze strany poslance, kteří podpořili
kandidaturu Dmitrije Medveděva na post
premiéra
Ruská opoziční strana Spravedlivé Rusko ze svých
řad vyloučilo dva poslance Státní dumy Alexeje
Mitrofanova a Nikolaje Lakutina, kteří i přes
společné rozhodnutí frakce 8. května svým
hlasováním podpořili kandidaturu Dmitrije
Medveděva na post předsedy vlády. Minulý týden
byli tito a další dva poslanci za Spravedlivé
Rusko ze stejného důvodu vyloučeni z parlamentní
frakce.

Ruská Státní duma bude jednat o výrazném
zvýšení pokut za porušování zákona během
demonstrací
Ruská Státní duma v pátek 18. května v prvním
čtení projedná návrh zákona počítající mimo jiné s
výrazným zvýšením sankce za porušení zákona
během protestních shromáždění a pochodů. Bude
se jednat o pokutě ve výši až 1,5 milionu rublů
(téměř 1 milion Kč). Návrh zákona předložila
minulý týden frakce Jednotného Ruska. Jak
uvedl místopředseda ústředního výboru
Komunistické strany RF

První mírové jednotky ECOWAS dorazily do
Guiney-Bissau
70 vojáků z Burkina Faso jsou první vlnou z 600
mužů, kteří v zemi mají pomoct s přechodem
k civilní vládě poté, co se moci v minulý měsíc
chopila armáda. První jednotky Hospodářského
společenství západoafrických států (ECOWAS) do
země dorazily ve stejný den, kdy byl jmenován
premiér přechodné vlády Rui Duarte Barros, který
by měl během 12 měsícům zemi dovést k volbám.

Vysoká komisařka OSN pro lidská práva
poprvé navštíví Zimbabwe
Navi Pillay, vysoká komisařka OSN pro lidská
práva, přijede příští týden na pozvání vlády do
Zimbabwe. Navi Pillay by měla v zemi zůstat pět
dní. V roce 2009 prezident Robert Mugabe vyhostil

bývalého vyšetřovatele pro lidská práva Manfreda
Nowaka. Pozvání Navi Pillay má vyvrátit
podezření, že zimbabwská vláda porušuje lidská
práva. Západ na zemi uvalil sankce po volbách
v roce 2009, po nichž se v Zimbabwe rozpoutalo
násilí.

Human Rights Watch: V Demokratické
republice Kongo jsou verbováni dětští vojáci
Podle zprávy organizace Human Rights Watch
(HRW) vůdce rebelů Bosco Ntaganda znovu do
svých řad verbuje dětské vojáky. HRW zmiňuje
149 chlapců od dubna letošního roku. Mezinárodní
trestní soud (ICC) vydal už před časem na Bosco
Ntagandu zatykač za válečné zločiny a verbování
dětských vojáků. V pondělí žalobce ICC Luis
Moreno-Ocampo oznámil, že bude požadovat
rozšíření obvinění proti Ntagandu za vraždy, etická
pronásledování, znásilnění a navádění
k sexuálnímu otroctví. Boje na východě
Demokratické republiky Kongo, kde jednotky
Ntaganda operují, vyhnaly tisíce obyvatel ze svých
domovů.

Žalobce Mezinárodního trestního soudu
souhlasí s odložením procesu s keňskými
politiky
Žalobce Luis Moreno-Ocampo ve středu uvedl, že
nebude mít námitky k odložení procesu se čtyřmi
keňskými politiky, kteří jsou obviněni u
Mezinárodního trestního soudu (ICC)
z podněcování násilí po volbách v roce 2007, které
zabilo na 1200 lidí. Důvodem odložení je odvolání
se keňských politiků proti stíhání s argumentem, že
ICC nemá pravomoci k jejich stíhání. Mezi
obviněnými je bývalý ministr financí Uhuru
Kenyatta a bývalý ministr pro vyšší vzdělání Wiliam
Ruto. Politici svá obvinění odmítají.

Proces s někdejším velitelem bosenskosrbské
armády Ratkem Mladičem byl odročen na
neurčito
Předsedající soudce Mezinárodního trestního
tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY) Aplhons
Orie uvedl, že k tomuto kroku došlo kvůli "vážným
chybám" prokuratury. Uvedl také, že soudcové
nadále rozsah chyby analyzují. Obhájce bývalého
bosenskosrbského velitele požádal o šestiměsíční
odklad.

Izraelské letadlo údajně narušilo vdušný
prostor turecké části Kypru
Turecká armáda oznámila, že její 2 vojenská
letadla F-16 pronásledovala izraelské letadlo, které
v pondělí opakovaně narušilo vzdušný prostor
Severokyperské turecké republiky. Izrael prozatím
na informaci o incidentu nereagoval. Vztahy obou
zemí se v posledních měsících zhoršily kvůli
rozporům ohledně možné těžby zásob zemního
plynu při pobřeží ostrova.

Britská vláda se připravuje na případný odchod
Řecka z eurozóny
Britská vláda začala podle anglického deníku The
Guardian dělat urgentní přípravy, aby se mohla
vyrovnat s případným řeckým opuštěním jednotné
měny. Vláda má obavy z masivního úniku kapitálu
do Řecka a případných dopadů na evropskou a
britskou ekonomiku. Odhady na náklady spojené
s neřízeným odchodem Řecka z eurozóny jsou
jeden bilion USD ($ 1tn), tedy 5% HDP bloku
jednotné měny.

Německo zažilo minulý rok největší příliv
přistěhovalců za posledních 16 let
Příčinou je krize v Evropě a také loňské ukončení
výjimky, kterou si Německo a Rakousko vymohly

po přistoupení států východní Evropy v roce 2004.
Výjimka, která měla chránit německý a rakouský
pracovní trh, se týkala omezení pohybu pracovních
sil pro občany zemí bývalého východního bloku.
Údaje Spolkového statistického úřadu říkají, že
imigrace vzrostla zejména z Řecka, Španělska,
Polska, Maďarska, Bulharska a Rumunska.

V Řecku byla dnes jmenována přechodná
vláda, předčasné volby budou 17. června
Po několika neúspěšných pokusech o sestavení
vlády a vytvoření koalice se politici spolu
s prezidentem dohodli na termínu předčasných
voleb, které budou 17. června. Do té doby povede
Řecko přechodná vláda složená z 16 členů, kteří
dnes složili přísahu. Do konce týdne se sejde i
nově zvolený parlament, mandát má však pouze
do pátku. Poté musí být před předčasnými volbami
rozpuštěn.

Španělská královna zrušila návštěvu anglické
královny kvůli sporům o Gibraltar
Podle prohlášení Španělské vlády by pro královnu
Sofii bylo krajně nevhodné zúčastnit se oběda
s britskou královnou Alžbětou II, který byl
naplánován na pátek při příležitosti diamantového
výročí britské královny na trůně. Pozvání již dříve
odmítl ze zdravotních důvodů i španělský král Juan
Carlos. Mezi zeměmi panují spory o poloostrov
Gibraltar, který náleží od roku 1713 Spojenému
království.

Írán varuje společnost Google před žalobou
kvůli vynechávání názvu "Perský záliv"
Íránské ministerstvo zahraničí varovalo americkou
společnost Google před žalobou kvůli využívání
alternativního názvu pro Perský záliv. Společnost
Google podle Íránu záměrně na některých svých
mapách odstranila označení Perského zálivu a
stejně tak v některých případech označuje oblast
pouze jako "Záliv". Írán vede v poslední době spor
s ostatními arabskými státy v oblasti, které se
pokusili zavést užívání pojmu "Záliv", zatímco Írán
se proti tomuto brání a požaduje "správné"
pojmenování "Perský záliv" s odvoláváním se na
starověké mapy a tradiční užívání tohoto názvu.

V Praze se sešli představitelé vlád České
republiky a Izraele
Do České republiky dorazil izraelský premiér
Benjamin Netanyahu spolu s izraelskými ministrem
zahraničí, ministrem průmyslu, ministrem pro vědu
a technologie, ministrem sociálních věcí a
komunikací, ministrem dopravy, ministrem
výstavby a ministryní kultury. Za českou stranu se
jednání účastní český premiér Petr Nečas a
ministři české vlády z odpovídajících rezortů,
přičemž představitelé obou zemí jednali o dalším
rozvoji bilaterálních hospodářských a kulturních
vztahů stejně jako o spolupráci na konkrétních
projektech zvláště pak v oblasti vzdělávání a
výzkumu.

Evropská centrální banka přestala půjčovat
některým řeckým bankám 
Evropská centrální banka (ECB) tak reagovala na
fakt, že se těmto finančním institucím nezdařila
rekapitalizace. ECB neuvedla, kterých bank se
tento krok týká, dle agentury Reuters se však
domnívá, že šance na zdařilou rekapitalizaci
postižených institucí je vzhledem k
sestavení prozatímní vlády mizivá. Řekové
mezitím z obav před vystoupením země
z eurozóny začali hromadně vybírat vklady. Nové
volby se v zemi budou konat 17. června.
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MMF ocenil pokrok italské vlády ve věci snížení
zadlužení země 
Mezinárodní měnový fond (MMF) pochválil vládu
italského premiéra Maria Montiho a uvedl, že Itálie
v posledních 6 měsících udělala velký pokrok na
cestě k finančnímu zotavení. Podle MMF však tyto
kroky nestačí a nyní je zapotřebí akce na
podporu hospodářského růstu. Na
tiskové konferenci v Římě, která shrnula misi
inspektorů fondu v zemi bylo zdůrazněno, že Itálie
by mohla být v Evropě považována za model ve
věco prováděných reforem. Inspektoři však
potvrdili nutnost strukturálních reforem, kvůli
kterým by HDP mohl vzrůst o 6%.

Litevská vláda zamítla konání referenda o
výstavbě nové jaderné elektrárny
Vláda litevského premiéra Andriusa Kubiliusa
zamítla konání referenda o výstavbě nové jaderné
elektrárny v zemi. Výstavba elektrárny poblíž
města Visaginas se tak uskuteční. Nové zařízení
má nahradit jadernou elektrárnu Ignalina, kterou
Litva na žádost EU odstavila v roce 2009.

Polsko: Těžba plynu se v příštích 5 letech zvýší
o 10 miliard metrů krychlových 
"Těžba zemního plynu v Polsku by se měla v
průbehu příštích 5 let zvýšit o 10 miliard
krychlových metrů," řekl polský ministr financí
Mikołaj Budzanowski na vědecké konferenci v
Varšavě. Ministr podotkl, že těžba břidlicového
plynu by v Polsku mohla začít již v roce 2015. "V
roce 2011 jsme pouze za import 320 mld metrů
krychlových plynu ze zemí mimo EU zaplatili přes
120 miliard USD, těžba plynu je vhodnou
alternativou," řekl šéf státní pokladny.

Ředitel Světové banky komentoval případný
odchod Řecka z eurozóny 
"Případné rozhodnutí Řecka opustit společnou
evropskou měnu by vyvolalo otázky ohledně vlivu
tohoto rozhodnutí na Španělsko, Itálii a další země
eurozóny s velkým dluhovým zatížením,
které podstupují strukturální reformy," uvedl šéf
Světové banky (WB) Robert Zoellick. "Krize
eurozóny představuje největší hrozbu pro globální
ekonomiku," dodal.

Turecko podporuje vstup Makedonie do NATO
Potvrdil to turecký prezident Abdullah Gül během
návštěvy makedonského ministra zahraničí Nikoly
Popoského v zemi. Turecký prezident potvrdil
dobré vztahy mezi oběma státy a uvedl názor, že
Makedonie by se měla stát členem NATO co
nejdříve. Zdůraznil také několik oblastí společných
zájmů. "Existuje prostor pro zvýšení úrovně
spolupráce, zejména obchodních vztahů s
ohledem na přilákání tureckých investic a otevření
tureckého trhu

pro makedonské produkty," uvádí tisková zpráva
makedonského ministerstva zahraničních věcí.

Kosovská vláda schválila vízovou povinnost
pro několik států 
Během dnešního zasedání vlády uvedl
premiér Hashim Thaci, že Kosovo sleduje i nadále
závazek splnění kritérií pro začlenění do Evropské
unie. Thaci dále uvedl, že
"vláda schválila rozhodnutí zavést vízovou
povinnost pro řadu států. Toto rozhodnutí je
součástí procesu evropské integrace a státní
bezpečnosti. Země, na které se bude vízový režim
vztahovat, byly vybrány na základě toho, jak
velkou hrozbu představují pro bezpečnost Kosova
a pro mezinárodní mír a stabilitu".

Spojené státy americké zvažují přijetí nové
rezoluce vůči Íránu
Předsedkyně zahraničního výboru Kongresu
Spojených států amerických Ileana Ros-Lehtinen
navrhla novou rezoluci vůči Íránu. Rezoluce
označuje Írán za stát, který sponzoruje terorismus
a pokouší se získat jadernou bombu. Ileana
Ros-Lehtinen v rezoluci požaduje tvrdší postup
vůči Íránu. Navrhovatelka počítá s podporou 314
zákonodárců.

Stávka argentinských zemědělců se nedotkne
exportu surovin
5- ti denní stávka zemědělců v provinciích Buenos
Aires a Entre Ríos, což jsou regiony s nejvyšší
zemědělskou produkcí, se nedotkne argentinského
exportu obilnin a dalších surovin. To uvedla
komora sdružující pracovníky v zemědělství.
Zemědělci stávku započali dnes. Jejím důvodem je
nesouhlas se zvýšením daně z půdy. Ta by se v
některých případech mohla zvednout až o 350%.

Chorvatsko se připojilo ke skupině zemí
podporujících zvýšení rozpočtu EU
Podpisem společného prohlášení se Chorvatsko v
úterý připojilo k 10 členským státům Evropské
unie, které podporují návrh Evropské komise na
zvýšení rozpočtu EU na příští rok. Návrh počítá se
zvýšením o 6,8% na 138 miliard eur (cca 3,5
bilionu Kč).

Francois Hollande dnes jmenoval novou
francouzskou vládu
Nový francouzský premiér Jean-Marc Ayrault den
po svém jmenování předložil prezidentu F.
Hollandovi návrh složení nové vlády, ta byla ihned
jmenována. Vláda složená z 34 členů a premiéra je
z poloviny tvořena ženami. Ministrem financí se
stal Pierre Moscovici, ministrem zahraničí Laurent
Fabius, ministrem obrany Jean-Yves Le Drian,
ministrem vnitra Manuel Vallss. Vláda musí být
potvrzena ještě parlamentními volbami, které se

budou konat 10. a 17. června.

Španělský Repsol zahájil proces arbitráže ve
věci znárodnění YPF
Během příštích měsíců se ropná společnost
Repsol a argentinská vláda musí dohodnout na
takovém řešení situace znárodnění argentinské
YPF, se kterým budou obě strany souhlasit. Po
ukončení této lhůty může společnost Repsol
požádat o arbitráž u Mezinárodníh centra pro
řešení investičních sporů Světové banky. Již dříve
španělská vláda i EU uvedli, že hodlají podniknout
právní kroky proti znárodnění ropné společnosti
YPF, která byla z 51% kontrolována právě
španělským Repsolem.

Austrálie přislíbila Afghánistánu finanční
pomoc v hodnotě 300 milionů USD  
Australská premiérka Julia Gillard zároveň uvedla,
že finanční pomoc je součástí mezinárodní
podpory afghánským jednotkám, sloužící k
zajištění bezpečnosti v zemi po stažení jednotek
Severoatlantické aliance. Podpora by měla být
poskytována od roku 2015. V současnosti v
Afghánistánu působí přes 1500 australských
vojáku, převážně na jihu země v provincii Uruzgan.
Zemi by měli opustit na konci roku 2013. Kromě
Austrálie se k pomoci zavázaly také Indie, Velká
Británie, Francie, Itálie a USA.

Řidiči hromadné dopravy v Buenos Aires
zahájili 3 denní stávku
Stávky se účastní především metra v Buenos
Aires. Tímto aktem chtějí docílit vyššího platového
ohodnocení a lepších pracovních podmínek.
Stávka, trvající od středy do pátku, ovlivní
minimálně 500 000 obyvatel argentinského
hlavního města.

Provozovatel největšího čínského
internetového portálu Sina Weibo hlásí ztrátu
Během prvního čtvrtletí letošního roku vykázala
společnost Sina Corp ztrátu 13,7 milionů USD,
meziročně si tedy pohoršila o více než 28 milionů
USD. Ztráta je způsobena zejména oslabením
poptávky po reklamě, která je jedním z hlavních
příjmů společnosti. Společnost spravuje v
současnosti nejpopulárnější čínskou
mikroblogovací síť Sina Weibo, která má již přes
300 milionů uživatelů.
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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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