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Kalifornské město Stockton se zřejmě stane
největším městem v historii USA, které vyhlásí
bankrot

Pokud se kalifornskému Stocktonu nepovede na
poslední chvíli dosáhnout dohody s věřiteli, stane
se největším americkým městem, které podalo
návrh na vyhlášení bankrotu. Čekají jej
pravděpodobně také soudní spory se zaměstnanci
a věřiteli, které mohou trvat roky a stát miliony,
podobně jako tomu bylo v případě jiného a
mnohem menšího amerického města Vallejo.
Město navrhuje, že přestane splácet většinu svých
dluhů, které činí 700 milionů dolarů a sníží mzdy a
benefity svých zaměstnanců. I přesto však bude
muset najít způsob jak se vypořádat s 26
milionovým deficitem ve svém 162 milionovém
rozpočtu na fiskální rok, který začíná 1. července.
Časový limit pro uzavření dohody s věřiteli,
zaměstnaneckými odbory a jinými subjekty uplyne
25. června. Zainteresovaní úřednící tvrdí, že
podání návrhu na vyhlášení bankrotu je
nevyhnutelné.

Paraguayský prezident Fernando Lugo
odstoupil ze své funkce
Stalo se tak po té, co byl senátem obviněn z
nekorektního jednání během srážky
paraguayských zemědělců a policistů. Tato akce si
vyžádala 17 obětí. Bývalý prezident Lugo
rozhodnutí senátu respektuje, ale uvedl, že ,,se
jedná o převrat pravicově kontrolovaného senátu".
Novým prezidentem Paraguaye byl již jmenován
dosavadní vice-prezient Federico Franco. Ten
bude v čele země stát do konce volebního období
p. Luga - do srpna roku 2013. S rozhodnutím
paraguayského senátu nesouhlasí některé země
regionu, mezi nimi např. Venezuela nebo Ekvádor.

Chilské aerolinky Lam dokončily proces
převzetí brazilské společnosti Tam
Po téměř dvou letech jednání byl dokončen proces
postoupení brazilské letecké společnosti Tam pod
chilské aerolinky Lam, čímž vznikla druhá největší
letecká společnost světa Latam. Společnost bude
sídlit v chilském Santiagu. Ke spojení obou
aerolinek došlo i z důvodu expanze společnosti
Lam na brazilský trh, kde prodávala levnější
letenky, než společnost Tam.

Boj Talibanu se silami NATO v Afghánistánu si
vyžádal 26 mrtvých
Afghánské hnutí Taliban zaútočilo na Hotel
nedaleko města Kábul. Došlo k přestřelce mezi
silami NATO, Afghánských ozbrojených sil a
ozbrojenci z hnutí Taliban. Po 11 hodinách bylo
všech 7 ozbrojenců Talibanu zabito. Zemřelo 15
civilistů. Dalších 50 hostů se podařilo jednotkám
NATO zachránit. Americké ministerstvo obrany
útok připsalo ozbrojené skupině Haqqani, která
operuje v Afghánistánu jako širší součást Talibanu.
Jedná se o druhý masivní útok ze strany povstalců
v Afghánistánu v posledním měsíci. 

Zvláštní vyslanec OSN a Ligy arabských států
požaduje větší diplomatický tlak na Sýrii
Zvláštní vyslanec OSN a Ligy arabských států Kofi
Annan prohlásil, že je nutné, aby mezinárodní
společenství navýšilo diplomatický nátlak na
všechny strany konfliktu v Sýrii, aby ukončily násilí.
Podle Kofiho Annana je třeba obě bojující strany
přesvědčit, že mír je v jejich zájmu. Kofi Annan
zdůraznil, že čím déle bude OSN a mezinárodní
společenství vyčkávat, tím bude situace v Sýrii
horší.

Americká ambasáda znovu v Keni varuje před
možným teroristickým útokem
Americká ambasáda v Keni varovala před hrozícím
teroristickým útokem na město Mombasa. Vyzvala
všechny americké občany, aby město okamžitě
opustili a zrušila všechny oficiální americké
návštěvy země. Teroristický útok podle amerických
údajů hrozí od organizace Al-Shabaab, která
operuje v Somálsku. Americká ambasáda takto
varovala své občany již na konci dubna tohoto
roku.

OSN: Přední rwandští politici podporují rebely
na východě Demokratické republiky Kongo
Konžská vláda nedávno obvinila vládu Rwandy
z podpory, výcviku a vyzbrojování rebelů, kteří
bojují na východě Demokratické republiky Kongo a
jsou sjednoceni v tzv. skupině M23 pod generálem
Bosco Ntaganda. Rwanda doposud obvinění
odmítala. OSN podle Reuters má důkazy o
podpoře rebelů ze strany ministra obrany James
Kaberebe, náčelníka obranného štábu Charles
Kayonga a vojenského poradce generála Jacques
Nziza. Písemnou zprávu by OSN měla vydat
během několika dnů.

Somálsko schválilo prozatímní ústavu
Prezident Sharif Ahmed, premiér Abdiweli
Mohamed Ali a další čtyři vysocí představitelé
Somálska podepsali prozatímní ústavu, která
vznikala za pomoci OSN 7 let. Ústava je
prozatímní, dokud ji občané v referendu neschválí.
Země z bezpečnostních hledisek není zatím
schopna celostátní referendum uspořádat. Během
dvou měsíců by mělo Somálsko zvolit nový
parlament i prezidenta, který je volen nepřímo.

V Súdánu sílí protivládní protesty 
Nespokojenost s vládou a ekonomickou situací
země vyhnala stovky Súdánců do ulic hlavního
města Chartumu. Policie protesty rozehnala
slzným plynem a obušky. Súdán čelí rostoucí
inflaci poté, co se Jižní Súdán osamostatnil
v červenci minulého roku, přišla země o velkou
část svého rozpočtu, který byl postaven na
příjmech z ropy. Vládní škrty, jež mají zacelit
výpadek příjmů z ropy, zvyšují napětí ve
společnosti, která žádá svržení prezidenta Omar
Hassan al-Bashira.

Nigerijský prezident odvolal ministra obrany a
poradce pro národní bezpečnost
Důvodem odvolání jsou náboženské nepokoje na
severu Nigérie, během nichž zemřely desítky lidí.
Owoye Azazi na postu poradce pro národní
bezpečnost nahradí penzionovaný armádní
plukovník Sambo Dasuki. Kdo se stane ministrem
obrany namísto Bello Mohameda, zatím není
známo. Nigérie je dlouhodobě rozdělena na
muslimský sever a křesťanský jih.

V Kahiře protestovaly desítky tisíc lidí proti
vojenské vládě
Na náměstí Tahrir se sešly deseti tisíce Egypťanů,
aby vyjádřily nesouhlas s vládnoucí Nejvyšší radou
ozbrojených sil (SCAF), která přijala deklarací
rozšiřující pravomoci vojenské vlády. Egypťané
stále čekají na výsledek prezidentských voleb.
Vojenská vláda přitom slíbila, že předá na začátku
července moc nově zvolenému prezidentovi.
V polovině června navíc egyptské ministerstvo
spravedlnosti vydalo vyhlášku obnovující
pravomoci, které měly bezpečnostní složky za
výjimečného stavu.

Ruský prezident slíbil Finsku odvetná opatření
za rozmístění raket NATO
Ruský prezident Vladimir Putin během jednání s
finským prezidentem Saulim Niinistem uvedl, že
v případě umístění raket NATO na finském území
bude Rusko nuceno přijmout odvetná
opatření. Případný vstup Finska do NATO by zemi
podle slov ruského prezidenta zbavil části
svrchovanosti. Finský ministr pro zahraniční
obchod a Evropskou unii Alexander Stubb v
souvislosti s tím ujistil, že Finsko nemá žádné tajné
programy týkající se vstupu do NATO nebo
vojenské konfrontace s Ruskem.

Indie zná kandidáty dvou největších politických
stran na post prezidenta země
Opoziční Indická lidová strana (BJP) nominovala
svého kandidáta na post prezidenta země. Stal se
jím bývalý ministr a spoluzakladatel středolevicové
strany NCP P. A. Sangma. K nominaci došlo týden
poté, co svého kandidáta navrhla také většinová
strana Indický národní kongres (INC). Stal se
jím současný ministr financí P. Mukherjee. Volba
13. prezidenta se bude konat 19. července 2012.
Vítěz nahradí současnou prezidentku Pratibha
Patil. Prezident Indické republiky je hlavou státu a
vrchním velitelem ozbrojených sil. Volí ho volební
shromáždění složené ze členů obou komor
parlamentu a také zákonodárci jednotlivých států.
Ústavní pravomoci v zemi vykonává zejména Rada
ministrů v čele s premiérem. Funkce prezidenta tak
je zejména reprezentativní.

Ceny na americkém trhu s nemovitostmi
dlouhodobě klesají, zvyšuje se podíl investic
od zahraničních investorů 
Přes 55% zahraničních investorů pochází
z Kanady, Velké Británie, Mexika, Číny a Indie. Za
období 1 roku od března 2011 do března roku
2012 tvořily zahraniční investice 82,5 miliardy
amerických dolarů, což představuje 10%
z celkového objemu investovaných peněz do
nemovitostí určených k bydlení ve Spojených
státech. V porovnání s předcházejícím rokem jde o
zvýšení o 24%.

Japonský export vzrostl meziročně o 10%  
Překonal tak více 17-ti měsíční rekord. Největší
nárůst zaznamenal automobilový průmysl, objem
jeho exportu do klíčové odbytové oblasti
USA vzrostl o 38%. Poprvé za dobu osmi měsíců
také vzrostla hodnota objemu vývozu do Číny,
největšího japonského obchodního partnera.

Společnost Google ve své zprávě upozorňuje
na vzrůstající snahu vlád cenzurovat internet
Podle zprávy společnosti došlo za posledních 6
měsíců k alarmujícímu nárůstu žádostí o smazání
odkazů s politickými tématy, velmi často od vlád
západních zemí, které za normálních okolností
s cenzurou spojovány nebývají. Za loňský rok
společnost Google řešila přes 3,3 milionu
požadavků na stažení obsahu z internetu, 97%
žadatelů vyhověla.

Americký Federální rezervní systém přikročil k
další vlně stimulace ekonomiky země pomocí
monetárních opatření
Federální rezervní systém (FED) prodloužil svůj
program pomoci, který měl skončit tento měsíc do
konce roku a rozšířil ho o dalších 267 miliard
amerických dolarů. Podle vyjádření svých zástupců
přikročí FED k další akci, pokud nedojde
ke zlepšení stagnujícího trhu práce v USA.
Ekonomika Spojených států v posledních měsících
negativně reaguje na nestabilitu evropských
finančních trhů a ekonomické problémy celé
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eurozóny. Prezident B. Obama v minulém týdnu
oslovil evropské státníky s požadavkem rychlého a
jasného řešení současné krize. V minulém kvartálu
zároveň došlo v USA ke zpomalení růstu
zaměstnanosti, produkce i spotřebitelské důvěry.
Všechny tyto signály tak vrhají stín na pokračující
obrodu ekonomiky po celosvětové finanční krizi,
která začala v roce 2008.

Policie v Angole rozehnala slzným plynem
demonstraci válečných veteránů
Důvodem demonstrace válečných veteránů na
náměstí Maianga v centru města Luandy bylo
nevyplacení vojenské renty. Policie dav stovek
veteránů rozehnala slzným plynem. Vláda Angoly
vyzvala ke klidu a trpělivosti, renty by měly být
vypláceny v nejbližších dnech. Váleční veteráni,
kteří se účastnili občanské války, jež skončila
v zemi před deseti lety, tvrdí, že mnoho z nich
nikdy nedostalo slíbenou rentu či invalidní
důchody. Ti, kteří rentu pobírají, si stěžují na její
časté zpoždění.

Pracovník OSN byl v Etiopii odsouzen k 7
rokům vězení
Abdurahman Sheikh Hassan, který byl šéfem
bezpečnosti OSN pro region Ogaden, byl zatčen
na základě podezření z terorismu během
vyjednávání o propuštění dvou unesených
pracovníků OSN. Soud v Etiopii ho nyní odsoudil
k 7 letům vězení za spolupráci se zakázanou
politickou stranou Ogaden National Liberation
Front (ONLF) a za předávání informací teroristům.
Etiopie považuje ONLF za teroristickou skupinu.

Alžírsko odstaví na 6 měsíců svou největší
rafinerii
Alžírská státní energetická firma Sonatrach podle
Reuters uzavře svou rafinerii Skikda během
července. Odstávka má trvat přibližně 6 měsíců.
Důvodem uzavření je renovace rafinérie. Skikda
denně vyprodukovala 335 000 barelů ropy. Od
středy rafinérie pracuje na poloviční výkon,
v červenci má být odstavena celá.

USA obnoví finanční pomoc Malawi
USA v rámci programu Millennium Challenge
Corporation (MCC) obnoví svou mezinárodní
pomoc jihoafrické zemi ve výši 350 milionů USD.
Finanční prostředky jsou určeny pro zkvalitnění
elektrické sítě v Malawi. Mezinárodní pomoc do
země byla pozastavena poté, co byl bývalý
prezident Bingu wa Mutharika obviněn z podílu na
zabití 20 demonstrantů v červenci minulého roku.
Prezidentka Joyce Banda, která stanula v čele
země v dubnu po smrti exprezidenta Mutharika, se
od počátku snaží obnovit finanční dotace ze
zahraničí.

Zdravotní stav bývalého prezidenta Husni
Mubaraka se zlepšil
Husni Mubarak byl v úterý převezen na jednotku
intenzivní péče do vojenské nemocnice v káhirské
čtvrti Maadi poté, co utrpěl sérii mrtvic. Přestože
byl stav exprezidenta kritický, nyní je již při vědomí.
I nadále avšak zůstává pod dohledem lékařů na
jednotce intenzivní péče. Kolem vojenské
nemocnice se shromáždili exprezidentovi
stoupenci i odpůrci. Kvůli obavám ze střetů zde
preventivně zasahují bezpečnostní síly. Husni
Mubarak byl nedávno odsouzen k doživotí za podíl
na smrti 800 demonstrantů.

Maďarsko nepřijde o 495 milionů eur z
kohezních fondů EU
Ty byly Maďarsku před časem zmrazeny po
dohodě ministrů financí států EU. Důvodem byl
nedostatečný boj Maďarska s nadměrným
rozpočtovým deficitem. Evropská komise však nyní
navrhla toto opatření zrušit, neboť Brusel
předpokládá, že Maďarsko letos splní plánovaný
schodek deficitu ve výši 2,5% HDP. Rozhodnutí
dnes potvrdili ministři financí EU.

Zástupci čtyř největších ekonomik eurozóny
dnes v Římě jednají o krizi 
Summitu svolaného italským premiérem Mario
Montim se zúčastní německá kancléřka Angela
Merkel, španělský premiér Mariano Rajoy a
francouzský prezident Francois Hollande.
Především Itálie požaduje, aby Evropský
stabilizační mechanismus (ESM) pomohl snížit
náklady na obsluhu dluhu této země. Tomuto
návrhu však není příliš nakloněno Německo.
Očekává se také, že klíčové země eurozóny se
dnes během schůze pokusí sjednotit své postoje
před nadcházejícím summitem EU.

Gazprom a EDF podepsaly dohodu o
spolupráci při výstavbě plynových elektráren v
Evropě
Ruská plynárenská společnost Gazprom a
francouzský energetický koncern Electricité de
France (EDF) podepsaly v rámci Mezinárodního
ekonomického fóra v ruském Petrohradu dohodu o
spolupráci v oblasti výstavby plynových elektráren
v Evropě. Dokument počítá kromě společné
výstavby také se společným nákupem stávajících
plynových elektráren na paritním základě. Dle
dohody bude Gazprom výhradním dodavatelem
plynu pro potřeby společných elektráren. Šéf
Gazpromu Alexej Miller v souvislosti s podpisem
dohody vyjádřil přesvědčení, že společné úsilí v
této strategicky významné oblasti významně
přispěje k posílení dialogu v energetické sféře mezi
Ruskem a Evropou.

Více jak polovina kuvajtských poslanců se
vzdala svých mandátů
Poslanci takto učinili na protest proti středečnímu
rozhodnutí kuvajtského ústavního soudu o zrušení
únorových voleb, ve kterých získala většinu
islamisty vedená politická opozice (35 z 50
mandátů). Toto rozhodnutí učinilo v únoru zvolený
parlament nelegálním. Ten má být nahrazen
poslanci zvolenými v roce 2009. Své mandáty
však odevzdala i více jak polovina z poslanců
působících ve dřívějším parlamentu, což nyní
ztěžuje funkčnost tohoto zákonodárného sboru.
Rozhodnutí soudu předcházel spor
mezi kuvajtským emírem, šajchem Sabah Ahmad
Džábir Sabahem a poslanci, kdy toto pondělí emír
dekretem přerušil zasedání parlamentu po dobu
jednoho měsíce. Jádrem krize je údajně
požadavek poslanců na 9 vládních křesel, které by
znamenaly posílení jejich vlivu při rozhodování o
nejdůležitějších strategických otázkách. Obvykle je
členem vlády v zemi pouze jeden z poslanců
Národního shromáždění. Dle kuvajtských médii
byly poslancům nyní nabídnuty 4 vládní posty.

Ruská ropná společnost Lukoil plánuje
rozšíření investic v Makedonii
Makedonský premiér Nikola Gruevski a ředitel
ruské ropné společnosti Lukoil Vagit Alekperov se
sešli v Petrohradě za záměrem prodiskutování
plánu na zvýšení investic společnosti Lukoil v
Makedoni. Gruevski zdůraznil, že jeho vláda je
připravena poskytnout plnou podporu pro realizaci
podnikových plánů a dodal, že vstup společnosti
na makedonský trh způsobil zlepšení
konkurenceschopnosti a rozšíření výhod pro
spotřebitele. V rámci návštěvy Ruské federace se
premiér Gruevski dnes setká rovněž s ruským
prezidentem Vladimirem Putinem na
Mezinárodním ekonomickém fóru, které v
Petrohradu nyní probíhá.

Bělorusko přestalo dovážet venezuelskou ropu 
Bělorusko od června tohoto roku přestalo dovážet
venezuelskou ropu. Oznámil to dnes novinářům
běloruský první místopředseda vlády Vladimir
Semashko, podle jehož vyjádření se jednalo o
"bratrskou ekonomickou pomoc Bělorusku v
horších časech", která již v současné době není
pro zemi nutná, jelikož se podařilo vyjednat lepší
podmínky dodávek ropy s Ruskem. Bělorusko
dováželo ropu z Venezuely od roku 2010 přes
estonské přístavy a po železnici do rafinérie
"Naftan" v Novopolotsku.
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