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Výkonný ředitel společnosti JPMorgan
vypovídal před bankovní komisí Senátu USA
kvůli dvoumiliardové ztrátě společnosti
Slyšení výkonného ředitele Jamieho Dimona bylo
několikrát preřušeno protestujícími, kteří byli
nakonec vyvedeni policií. Podle jeho slov před
komisí byla tato ztráta zcela ojedinělým incidentem
a stabilita společnosti zůstává nedotčena.
Společnost očekává za dva týdny oznámení
výsledků za toto čtvrtletí, které by podle J. Dimona
měly být i přes dvoumiliardovou ztrátu velmi dobré.
Velká část americké společnosti má po finanční
krizi z roku 2008 stále obavy z vlivu velkých bank
na stabilitu ekonomiky.

Výnosy španělských dluhopisů přesáhly 7%
Stalo se tak poprvé ve španělské historii. Podle
expertů je ale taková výnosnost dluhopisů
dlouhodobě neudržitelná a Španělsko by se tak
mohlo ocitnout v platební neschopnosti. Výnosy
dluhopisů stouply i přes to, že byl Španělsku
snížen rating agenturou Fitch o 3 stupně na
známku Baa3.

Britský premiér přislíbil případnou pomoc
Falklandských ostrovů
Reaguje tak na nedávno oznámené falklandské
referendum, ve kterém budou mít ostrované šanci
vyjádřit svůj názor ohledně oficiálního politického
statutu ostrovů. Prezidentka Argentiny Cristina
Fernández de Kirchner zatím odcestovala do New
Yorku, kde by se měla setkat s Dekolonizační
komisí OSN. K té by měla vznést žádost o oficiální
zahájení jednání s Velkou Británií ohledně
nadvlády nad ostrovy.

Chilský ministr zahraničí uvedl, že Bolívie žádá
jeho zemi o darování kusu svého území
Tak se vyjádřil chilský ministr zahraničních věcí
Alfredo Moreno k žádosti Bolívie o
znovupřístupnění svého území k Tichému oceánu.
Podle bolivijského prezidenta Eva Morálese chilská
vláda nedodržela podmínky plynoucí ze smlouvy o
hranicích, která byla podepsána v roce 1904.
Prezident Moráles dodal, že by se Chile mělo
inspirovat USA, které v 70. letech minulého století
vrátilo Panamě území transoceánského průplavu.

Průzkum veřejného mínění největší světové
odborové organizace ukázal na obavy ohledně
vývoje světové ekonomiky
Průzkum Mezinárodní odborové konfederace
(ITUC) byl proveden v několika státech světa
včetně Velké Británie, Japonska, USA či Mexika,
kde se bude příští týden konat summit skupiny
G20. Dvě třetiny respondentů v něm uvedly, že
mezinárodní banky mají příliš veliký vliv na
rozhodování vlády. Z průzkumu dále vyplynulo, že
až 58% respondentů se domnívá, že stav
ekonomiky země není ideální a dvě třetiny
dotázaných jsou přesvědčeny, že se ekonomická
situace bude i nadále zhoršovat. Výsledky
průzkumu veřejného mínění budou jedním z témat
jednání summitu skupiny G20.

Nigerský prezident předpokládá 15%
ekonomický růst 
Díky zvýšené produkci uranových dolů a ropného
průmyslu bude podle prezidenta Nigeru
Mahamadou Issoufou ekonomika země růst v roce
2012 o 15 %. Niger je předním světovým
vývozcem uranu, od konce loňského roku se Niger
připojil ke státům produkujícím ropu.  Přes své
nerostní bohatství patří obyvatelé země mezi
nejchudší v Africe, Niger sužují častá sucha,
s čímž souvisí i nedostatek potravin.

Mali bude chybět o 1,14 miliard USD v rozpočtu

Na základě vojenského převratu přijde
západoafrická země pro finanční rok 2012 o 1,14
miliard USD. Mezinárodní společenství kvůli
vnitrostátní krizi zastavilo svou finanční podporu
Mali, která v minulém roce činila 17 % rozpočtu
země.  Ekonomika země navíc zpomalila, na místo
očekávaného 6% růstu může ekonomika Mali
stagnovat do záporných čísel.

 Boje v libyjském městě Zintan si vyžádaly
přítomnost armády 
V konfliktu na západě Libye se střetli bojovníci
z města Zintan, podporující povstání proti
Muammaru Kaddafimu, a členové skupiny
El-Mashashii, kteří se odmítli k povstání přidat.
Mluvčí vlády Nasser El-Manei uvedl, že
v třídenních bojích bylo zabito 14 lidí a 89 zraněno.
Do oblasti byla vyslána armáda, jež se má pokusit
o znovuobnovení míru. Prozatímní národní rada a
západní spojenci doufají, že konflikt neohrozí
červencové volby, kdy by mělo dojít ke zvolení
Národního shromáždění.

Exprezident Ben Ali byl odsouzen k dalším 20
letům vězení za podněcování k násilí a vraždě
Středeční rozsudek je spojen s incidentem
v Ouardanine z ledna 2011. Na rozkaz bývalého
prezidenta byli zastřeleni čtyři muži při snaze
zastavit exprezidentova synovce, prchajícího
z Tuniska. Bývalý prezident Zine El Abidine Ben Ali
byl jako v předchozích soudních procesech souzen
v nepřítomnosti, v současnosti se nachází
v Saudské Arábii, která ho odmítá vydat.
Dohromady by měl exprezident pobýt ve vězení 66
let, kromě podněcování k násilí byl shledán vinným
z korupce, zpronevěry, zdržení drog a zbraní.
Spolu s ním odsoudil vojenský soud i sedm vysoce
postavených politiků, včetně bývalého ministra
vnitra Rafik Belhaj Kacem, který si odnesl 12letý
trest vězení. 14 dalších představitelů vlády
exprezidenta Ben Aliho bylo propuštěno.

Agentury OSN vyzvaly Izrael k ukončení
blokády pásma Gazy
Agentury OSN dnes spolu s dalšími charitativními
organizacemi vyzvaly Izrael k ukončení blokády
pásma Gazy. Více než 50 organizací ve
společném memorandu zdůraznilo, že Izrael
porušuje svojí blokádou mezinárodní právo. Izrael
blokuje v pásmu Gazy 1,6 milionu lidí. Podle údajů
OSN je 80% lidí v této oblasti závislých na
dodávkách humanitární pomoci.

Generální tajemník NATO navštívil Austrálii a
vyzval k těsnější spolupráci mezi NATO a
Austrálií
Generální tajemník NATO během své třídenní
návštěvy Austrálie prohlásil, že ačkoli je Austrálie
vzdálená tradičním zemím NATO, tak sdílí se
zeměmi Aliance společné hodnoty. Vyzval
australskou vládu k těsnější spolupráci se
Severoatlantickou aliancí. Navzdory této výzvě
zdůraznil, že hlavním důvodem jeho návštěvy je
poděkovat Austrálii za její přínos pro misi ISAF v
Afghánistánu.

Americká ministryně zahraničí vyzvala Ruskou
federaci, aby přestala posílat zbraně syrské
vládě
Americká ministryně zahraničí Hillary Clinton
vyzvala Ruskou federaci, aby přestala posílat
zbraně a další vojenský materiál syrské vládě
Bashara Al-Assada. Hillary Clinton podezřívá
Rusko, že poslalo bojové helikoptéry do
Sýrie. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov

prohlásil, že Spojené státy americké podporují
dodávkami zbraní syrskou opozici. Americká
ministryně zahraničí to rezolutně odmítla a
prohlásila, že Spojené státy americké žádným
způsobem vojensky nepomáhají syrské opozici a
tak očekává, že Rusko učiní totéž s podporou
vládních jednotek.

Nokia propustí dalších 10 000 zaměstnanců
Toto číslo je nejvyšší v historii společnosti. Ta nyní
prochází krizí.  Vedení Nokie argumentuje
potřebou snižování nákladů za účelem vrácení
hospodaření do zisku. K masivnímu propouštění
ve všech světových pobočkách má dojít do konce
roku 2013. Nový ředitel Nokie Stephen Elop navíc
přiznal, že od roku 2007, kdy se na trhu s
mobilními telefony objevil Iphone od společnosti
Apple, se Nokii ještě nepodařilo vytvořit
konkurenceschopný produkt.

Stahování francouzských vojsk z Afghánistánu
začne během několika týdnů
Toto ve čtvrtek prohlásil francouzský prezident
Francois Hollande. Dodal, že stahovaní vojsk bude
probíhat bezpečně. S jeho plánem nesouhlasí
většina členských států NATO, které se dohodly na
stažení svých vojsk ze země v roce 2014. Celkem
v Afghánistánu zemřelo od začátku operací pod
vedením NATO proti Talibanu v roce 2001
osmdesát sedm francouzských vojáků , včetně
devíti od počátku roku 2012.

Německo a Francie propojí zbrojní projekty
Dle agentury Reuters obě země v nynější době
zvažují spolupráci na vývoji bezpilotního letounu, je
zde i možnost, že k projektu by přistoupila i Velká
Británie. Mělo by také dojít ke spojení projektů
vojenských vrtulníků Eurocopter Tiger a
NHIndustries NH90. V budoucnu chtějí Francie a
Německo také sjednotit nákup vojenské techniky,
zvláště pak tanků.

Francie chce, aby Rada bezpečnosti OSN
učinila mírový plán pro Sýrii závazným
Dle nového francouzského ministra zahraničních
věcí Laurenta Fabiuse by měl být mírový plán
zvláštního velvyslance OSN a Ligy arabských států
Koffiho Annana zařazen do kapitoly č. 7 Charty
OSN, tedy "Akce při ohrožení míru, porušení míru
a činech útočných". V případě nedodržování
Annanova plánu by tak Rada bezpečnosti OSN
mohla přijmout vůči Sýrii řadu sankcí včetně
použití vojenské síly. Jednou z možností je dle
Fabiuse i zřízení bezletové zóny, která by se
podobala té, která vznikla loni v Libyi. Rusko a
Čína se však dlouhodobě staví proti jakékoli
intervenci v zemi.

V Egyptě budou obnoveny pravomoci
bezpečnostních sil téměř stejné, jako za
výjimečného stavu
Egyptské ministerstvo spravedlnosti vydalo
vyhlášku, kterou se rozšiřují pravomoci vojenské
policie a zpravodajských sil k zadržování civilistů
podezřelých ze stanovené škály trestných činů.
Ta v praxi obnovuje pravomoci, které měly
bezpečnostní složky za výjimečného stavu, který
byl v Egyptě po 31 letech zrušen před dvěma
týdny. Mezi možné činy, proti kterým můžou
bezpečností složky zasáhnout patří odporování
veřejným orgánům, zastavení dopravy, poškození
budov a narušování státní bezpečnosti, a to jak v
Egyptě, tak mimo jeho území. Nová vyhláška má
podle vyjádření ministerstva zůstat v platnosti
minimálně do nové ústavy.
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Zakladatel aerolinek EasyJet se blíží ke
spuštění nízkonákladových aerolinek v Africe
Sir Haji-Ioannou, zakladatel aerolinek EasyJet,
oznámil, že se jeho firma EasyGroup spojila s
Rubicon Diversified Investments za účelem
zahájení letecké činnosti v Africe, kde již působí
investiční konglomerát Lonrho. V rámci dohody o
převzetí Lonrho prodalo akcie své divize Aviation
právě společnosti Rubicon za 85,7 milionů USD.
Společnost EasyGroup zároveň bude držet 5%
podíl Rubiconu. Vedení společnosti Rubicon
prohlásilo, že by zpočátku byly využívány stávající
sítě, které doposud provozovala Lonrho Aviation.
Nová letecká společnost Fastjet plánuje zahájení
činnosti do konce tohoto roku.

Ve Washingtonu se konalo každoroční
strategické jednání zástupců Indie a USA  
Témata jednání se týkala otázek bezpečnosti a
obchodních vztahů a konala se v návaznosti na
rozhodnutí USA o zrušení finančních sankcí dalším
zemím dovážejícím iránskou ropu. Indie a USA již
dříve uzavřely dohodu o nákupu amerického
vybavení sloužícího k obraně země v hodnotě 8
miliard USD. Indická vláda plánuje v rámci
znovunastartování ekonomiky investovat v příštích
5 letech více než 1 bilion USD do rozvoje
infrastruktury, což představuje obrovské
podnikatelské příležitosti pro zahraniční
společnosti. Zahraniční obchod obou zemí vzrostl
mezi lety 2009 až 2011 o 40% a dosahuje v
současné době hodnoty 100 miliard USD. Od roku
1995 se jeho hodnota tak téměř
zdesetinásobila. Během setkání byla podepsána
také dohoda, která umožní Indii zahájit přípravy na
výstavbu jaderných elektráren na západu země.

Čína popřela informace o dodávkách
vojenského vybavení do KLDR
Podle informací japonských zpravodajských
agentur byly důkazy o dodávkách klíčových
komponentů pro stavbu balistických střel dlouhého
doletu nalezeny v roce 2011 v japonské Osace.
Pokud by se potvrdila pravdivost obvinění,
znamenalo by to porušení rezoluce Rady
bezpečnosti OSN, přijaté v červnu roku 2009.
Opatření vyzývá všechny členy OSN ke kontrole
obsahu zboží výváženého do Severní Korey a
posílení zbrojního embarga. Zároveň je zavazuje k
likvidaci jakéhokoliv materiálu, který by souvisel s
výrobou balistických střel či vývojem jaderného
programu.  Podle dostupných informací poskytují
čínské úřady příhodné podmínky pro jeho
pašování. Čínské ministerstvo zahraničních věcí
veškerá obvinění popřelo. Čína je dlouhodobě
jedním z klíčových spojenců KLDR a již v minulosti
čelila v souvislosti s vývojem severokorejského
raketového programu obvinění ze spolupráce s
KLDR.

Indie navzdory špatným ekonomickým
výsledkům odmítá varování agentury Standard
&amp; Poor's ohledně snížení ratingu
Pokud by se tak skutečně stalo, Indie by byla první
zemí skupiny BRICS,  která by ztratila hodnocení
spadající do investičního stupně ekonomického
prostředí. Indický ministr financí Pranab Mukherjee
uvedl, že varování agentury nereflektuje aktuální
kroky vlády a dění v zemi. Zpráva agentury
Standard & Poor's také uvádí, že systém rozdělení
moci v indickém státním aparátu je jedním z
klíčových důvodů současného stavu ekonomiky.
Americká ratingová společnost již v dubnu tohoto
roku snížila výhled třetí největší asijské ekonomiky
ze stabilního na negativní.

Aung San Suu Kyi zahájila plánovanou cestu
po Evropě  
V květnu, kdy navštívila barmská disidentka
Thajsko, tak poprvé po více než 24 letech opustila
zemi. Její cesta po Evropě je považována za milník
v demokratickém směřování vývoje země. Během
své cesty zavítá do Velké Británie, Švýcarska,
Irska, Francie a Norska. V Norsku obdrží Nobelovu
cenu míru, která jí byla udělena v roce 1991.

Severoatlantická aliance odmítla vojenské
řešení situace v Sýrii
Generální tajemník Severoatlantické aliance
Anders Fogh Rasmussen vyzval světové mocnosti
k diplomatickému řešení občanské války v Sýrii.
Vojenská intervence v Sýrii není podle jeho názoru
dobrým řešením a NATO nemá pro tuto možnost
připravený žádný plán.  Vojenská a politická
situace v Sýrii se nadále zhoršuje a pokračuje
eskalace násilí. USA stupňují diplomatický nátlak
na syrskou vládu. Syrská vláda obvinila USA z
podpory terorismu, ze kterého viní povstalecké
skupiny. 

Evropská komise: ,, EU nemusí zachraňovat
banky, u kterých to není nezbytně nutné"
EU se totiž snaží vyhnout použití veřejných financí
k záchraně španělského bankovního systému. V
prohlášení je dále uvedeno, že pokud bude nutné
některé bankovní podniky uzavřít, bude tak
učiněno. Zatím žádná banka prý nepředložila
takový plán restrukturalizace, který by zabezpečil
přežití finančního podniku bez dotací státu nebo
EU.

Haiti oznámilo vytvoření Národní bezpečnostní
agentury
Národní bezpečnostní agentura by se měla
zabývat především bojem proti korupci. Ta je
nejvýraznější na hranicích s Dominikánskou
republikou, kde je velkým problémem pašování
zboží. Haitská Národní bezpečnostní agentura by
do těchto míst měla poslat na 2 500 mužů.

Prezident Michel Martelly tak naplňuje své plány
na zlepšení bezpečností situace v zemi.

Falklandské referendum prý pro Argentinu nic
neznamená
Tak se vyjádřil člen Komise zahraničních věcí dolní
komory argentinského parlamentu. Podle něj je
zpráva o plánovaném referendu, ve kterém by se
měli Falklanďané oficiálně vyjádřit ohledně
politického statutu ostrovů, jen zastíracím
manévrem, aby se média odvrátila od plánované
návštěvy argentinské prezidentky Cristiny
Fernández u Dekolonizační komise OSN. S jejími
zástupci by se měla prezidentka setkat dnes v
odpoledních hodinách.

Ruské úřady chtějí do roku 2026 realizovat plán
na podporu osídlení Sibiře a Dálného východu
K hlavním cílům nových imigračních
politik schválených dnes ruskou vládou a
prezidentem Vladimirem Putinem patří
kompenzace úbytku obyvatelstva v Rusku
a zajištění pracovních sil, a to na základě přílivu
migrantů. Do roku 2021 by podle vládních
plánů mělo dojít k zastavení vystěhovávání
obyvatel ze Sibiře a ruského Dálného východu a v
následujících pěti letech by pak mělo naopak
docházet k přílivu nových obyvatel do těchto
oblastí. Program je rozdělen do tří fází a počítá
mimo jiné s vytvořením infrastruktury pro integraci
a adaptaci migrantů, včetně vytvoření informačních
center a center právní pomoci a zajištění
jazykových kurzů, výuky historie a kultury Ruska.

USA dočasně přerušily jednání o znovuotevření
pákistánské zásobovací trasy  
Po útoku amerického bezpilotního letounu, při
kterém zahynulo 24 pákistánských vojáků, byly po
dobu pěti měsíců přerušeny bilaterální
jednání mezi zeměmi. V návaznosti na tuto událost
uzavřel Pákistán klíčové cesty využívané pro
zásobování jednotek Severoatlantické aliance v
Afghánistánu. Jednou z hlavních překážek, která
zněmožňuje znovuotevření zásobovacích tras, je
nově stanovená výše transportních poplatků,
kterou USA označily za příliš vysokou.
Severoatlantická aliance tak vyjednala alternativní
trasu, která vede přes území centrální Asie,
Kavkazu a Ruska. Minulý týden byla uzavřena
dohoda s Kazachstánem, Uzbekistánem,
Kyrgyzstánem, která by měla zajistit alternativu při
stažení vojsk a vojenského vybavení z
Afghánistánu v roce 2014.
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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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