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Americké zásoby ropy za uplynulý týden
vzrostly o 4,175 mil. barelů na 338,942 mil.
barelů
Jedná se tak o nárůst o 1,2 %. Trh čekal růst jen o
2,600 mil. barelů. Uvedla to agentura Bloomberg

Podle rozpočtového úřadu Kongresu USA
překročí i letos americký schodek rozpočtu
federální vlády bilion USD
Mělo by to být konkrétně 1,08 bilionu USD. V
následujícíh letech by se schodek měl snižovat. To
však vychází z předpokladu, že Konges USA
schválí dohodnuté škrty a neprodlouží daňové
úlevy. V případě, že škrty schváleny nebudou, tak
v následující dekádě by mohl americký dluh
stoupnout až o 8 bilionů USD.

Hlavní město Mali se topí v protestech - na
severu vedou Tuaregové úspěšné povstání
V hlavním městě Mali, Bamako, propukly
nepokoje, když stovky obyvatel hlavního města
vyšlo do ulic a postavilo barikády v ulicích. Stejně
tak po městě hoří pneumatiky. Podle agentury
Reuters ale již včera v Bamako vojáci napadly
vládní budovy a obchody patřící Tuaregům. Lidé
protestují proti povstání Tuaregů na severu Mali,
kterým se podařilo v poslední ofenzivě obsadit
několik měst včetně města Menaka a chystají další
postup na jih. Podle demonstrantů vláda situaci
nezvládá a s povstáním podezřele manipuluje.
Lidem se také nelíbí informace o tom, že vojáci
jsou popravováni a že jim údajně na severu při
obraně pozic došla munice. Ze severu jsou pak
hlášeny desítky mrtvých a tisíce uprchlíků.

NATO diskutuje o Kosovu
Ministři členských států NATO spolu s
partnerskými zeměmi mise KFOR v Bruselu jednají
o situaci v Kosovu kvůli "rostoucímu napětí v
posledním roce v této zemi a stále se neměnící
situaci", jak uvedl nejmenovaný zdroj. Hlavním
tématem je ale i přesto otázka Afghánistánu.

Česká republika hodlá spolu s Chorvatskem
vést vrtulníkový výcvik sil NATO
Řekl to český ministr obrany Alexandr Vondra pro
českou ČT24 po jednání NATO v Bruselu. Podle
vyjádření českého ministra obrany by základní a
část pokročilého výcviku probíhala v České
republice na vojenské základně u města
Pardubice, zatímco zbylá část by se odehrávala v
Chorvatsku u města Zadar, kde jsou podle
českého ministra ideální terénové podmínky.

Mezinárodní trestní soud zamítl žádost sestry
Saifa al-Islama o předložení informací o svém
bratrovi
Mezinárodní trestní soud (ICC) zamítl žádost dcery
Muammara Kaddafi,  Aishy, o předložení informací
o stavu jejího bratra Saifa al-Islam Kaddafi, který je
nyní zadržen v Libyi a čeká na proces, ve kterém
bude obviněn ze znásilňování a vražd. Aisha
Kaddafi požádala o slyšení, při kterém chtěla
předložit informace o pokusech kontaktovat svého
bratra a o tom, že libyjské orgány nejsou ochotny
umožnit Saifovi mít cizího právníka.

Velká Británie po 21 letech jmenovala svého
velvyslance do Somálska
Britský ministr zahraničí William Hague poprcé od
roku 1992 navštívil somálské hlavní město
Mogadišu a oznámil jmenování britského
velvyslance pro tuto zemi. Britský velvyslanec pro
Somálsko Matt Baugh se ale bude nacházet v
hlavním městě Keni, Nairobi.

Norsko nabídlo Mezinárodnímu měnovému
fondu 7 miliard euro
Norský premiér Jens Stoltenberg nabídl navýšení
bilaterální pomoci Norska Mezinárodnímu
měnovému fondu (MMF) v rámci pomoci eurozóně
na 7 miliard eur. Podle vyjádření premiéra tímto
Norsko chce přispět ke stabilizaci evropské, ale i
mezinárodní ekonomiky. Norská nabídka je
dvojnásobná než v předchozích letech.

Nesrovnalosti mezi údaji o dodávkách plynu
společnosti Gazprom pokračují
Dva představitelé západoevropských
plynárenských společností předpokládají, že ruský
plyn dodávaný do Evropy by mohl být kraden ve
východoevropských zemích, které trpí nízkými
teplotami. Jedná se o Ukrajinu, Polsko, Srbsko,
Rumunsko, Bulharsko, Litvu a Českou republiku.
Ukrajina již oznámila, že zvýšila svou spotřebu
plynu, čerpá prý však z vlastních
zásob. Dříve ruská společnost Gazprom uvedla,
že nedošlo ke snížení dodávek plynu, zatímco
podle oficiálních údajů italské společnosti Snam
objem dodávek do Itálie poklesl.

Další vyšetřování v turecké armádě týkající se
politického memoranda v době politické krize v
roce 2007
Státní prokurátor se zvláštním pověřením  Çetin
Kemal, který mimo jiné vyšetřuje i státní převrat ze
12. září 1980, zahájil vyšetřování extrémně
kontroverzního vojenského memoranda, které v
Turecku bylo 27. dubna 2007 publikováno na
stránkách tureckých ozbrojených sil (www.tsk.tr).
Očekává se, že v pondělí bude předvolán i
náčelník generálního štábu turecké armády Yaşar
Büyükan

Moldávie žádá Gazprom o zvýšení dodávek
zemního plynu
Moldávie požádala ruského giganta Gazprom o
zvýšení dodávky plynu do země z důvodu zvýšené
spotřeby v důsledku rychlého poklesu teplot. V
posledních několika dnech se spotřeba zemního
plynu v Moldávii zvýšila o 11%.

Velká Británie pokračuje v reformách
snižujících imigraci
Britský ministr pro imigraci Damian Green uvedl,
že koalice premiéra Davida Camerona činí
pokrok směrem ke snížení čistého přistěhovalectví
od stovek k desítkám tisíc imigrantů ročně, které
si vytyčila do příštích voleb v roce 2015. Zaváděné
reformy mají v úmyslu větší selekci přistěhovalců,
se zaměřením na pomoc vysoce kvalifikovaným
pracovníkům a těm, kteří se dokážou snáze
integrovat do britské společnosti. Ministr uvedl, že
chce aby země dokázala těžit z nově příchozích
stejně, jako oni těží z pobytu v Británii.

Francouzský prezident se chce inspirovat
německým ekonomickým modelem
Francouzský prezident Sarkozy prohlásil, že se
rozhodl navrhnout ekonomický projekt, jenž by
kopíroval německý model. Na francouzskou
ekonomiku by tak aplikoval opatření inspirovaná
německou konkurenceschopností. Dle
francouzského tisku vytvořil prezident a kandidát
na znovuzvolení tímto ústřední bod své
předvolební kampaně. Podle dosavadních
informací by právě jeho kampaň měla podpořit
samotná německá kancléřka Angela Merkel.

Začíná třídenní 48. Mnichovská bezpečnostní
konference
Zítra začíná v německém Mnichově třídenní
mezinárodní konference, na které by mělo

diskutovat asi 350 politiků a expertů z více jak 60
zemí světa. Hlavními tématy bude dopad
hospodářské a finanční krize, rostoucí celosvětový
politický vliv prostoru Asie a Pacifiku a převraty
v arabském světě v uběhlém roce. Konference se
zúčastní i několik státníků a šéfů vlád, jakož i
ministři zahraničí a obrany. Mezi těmito by neměli
chybět ani  americká ministryně zahraničí Hillary
Clinton a americký ministr obrany Leon
Panetta. Společně budou diskutovat o aktuálních
zahraničněpolitických a bezpečnostních výzvách.

Česká republika: Demonstrace proti smlouvě
ACTA
Dnes se v Praze sešlo asi 500 lidí, aby znovu
protestovali proti mezinárodní smlouvě ACTA.
Minulý týden hackeři napadli webové stránky
české vlády a Ochranného svazu autorského
(OSA). Po začátku demonstrace byly dnes znova
napadeny webové stránky Poslanecké sněmovny
(dolní komory Parlamentu), které v odpoledních
hodinách stále nefungují. Mezi demonstranty se
objevili i někteří poslanci.

Ekvádor zmodernizuje těžařský průmysl
Ekvádorský prezident Correa plánuje podepsat
smlouvu se zahraničními společnostmi, které
zajistí modernizaci těžařského průmyslu v zemi.
Zdejší technologie jsou zastaralé hlavně z důvodu
znárodnění průmyslu. Výměnou za modernizaci
má být propuštění části zisků soukromým firmám.
Tyto společnosti by pak měly do modernizace
vložit na 2 miliardy. Jejich zisk ale záleží na tom,
jestli se produkci podaří zvýšit. Generální ředitel
Petroecuadoru, největší těžařské firmy v zemi,
předpokládá nárůst produkce až o desetinu.
Největší investice se plánují do
rafinérie Shushufindi Aguarico a
Libertador-Atacapi.

Portugalští státní dopravci stávkují proti
zdražování dopravy
Portugalští státní dopravci vstoupili dnes do
24-hodinové stávky. Tamější vláda se snaží o
pokles deficitu státního rozpočtu, k čemuž je nutná
restrukturalizace tohoto odvětví. Vláda plánuje
kromě zvyšování cen jízdenek o asi 5% také
rušení některých spojů a částečné propouštění.
Úsporná opatření doléhají i na soukromé podniky,
loni jich zbankrotovalo více jak 10 tisíc.

Řecku chybí asi 15 miliard eur k 2.
záchrannému balíčku
Sumu Řecko potřebuje aby vyrovnalo rozdíl mezi
slíbeným snížením dluhu a 2. záchranným
balíčkem Evropské unie (EU) a Mezinárodního
měnového fondu (MMF) v hodnotě 130 miliard eur.
Informaci uveřejnila agentura AP. Dle její zdroje již
Evropská unie hledá způsob, jak doplnit chybějící
objem peněz.

Česká národní banka zhoršila odhad růstu
domácí ekonomiky
Zatímco v tomto roce očekává Česká národní
banka (ČNB) stagnaci, v příštím by měl být
zaznamenán růst ekonomiky o 1,9%. Uvedl to
dnes guvernér ČNB Miroslav Singer. V listopadu
loňského roku ještě odhadovala ČNB růst
ekonomiky v tomto roce o 1,2%.
Nová prognóza následuje po údajích zveřejněných
v úterý českým ministerstvem financí, které vedle
téměř stejných odhadů nevylučuje v roce 2012 ani
recesi. Inflace by se dle ČNB měla tento rok dostat
nad 3% hranici, v příštím roce by pak mohla
klesnout na 1,5%.
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Gazprom dementoval zprávy o snižování
dodávek plynu do Evropy
Ruský Gazprom uvedl, že dodržuje smlouvy s
evropskými klienty. Dle oficiální zprávy se naopak
dodávky plynu přes plynovod Jamal-Evropa zvýšily
od minulého týdne o jednu pětinu. Zástupci firmy
tak reagovali na nařčení řady evropských médii,
podle nichž klesla dodávka plynu o 10%. Zástupci
koncernu však také uvedly, že poptávka po plynu
se v průběhu týdne zvýšila.

Ropný gigant Shell investuje 30 miliard dolarů
do navýšení produkce
Ve snaze zvýšit klesající produkci (3% v roce 2011
oproti předchozímu roku) tak společnost Shell
investuje o 6 miliard dolarů více, než v loňském
roce. Oznámení přichází v době, kdy společnost
potvrdila narůstající zisky. Důvodem je zvyšující se
cena ropy. Společnost přesto uvedla, že byla
zasažená klesající rafinerskou marží v celém
odvětví. Kromě nových
technik napomáhajících zvyšování produkce, bude
ropný gigant investovat také do průzkumu nových
nalezišť ropy.

Bývalí zaměstnanci aerolinky Spanair požadují
nové pracovní příležitosti
Poté, co minulý týden 4. největší španělská
aerolinka Spanair zkolabovala a ukončila činnost
kvůli finančním potížím dnes proběhla
demonstrace její bývalých zaměstnanců. Ti na
hodinu zablokovali hlavní bulvár v Madridu s
požadavkem na obecný plán pro zajištění nových
pracovních příležitostí, poté co společnost
hromadně propustila více jak 2000 svých
zaměstnanců. Nynější španělská nezaměstnanost
se pohybuje kolem 23%.

Brazílie sníží počet vojáků na Haiti
To oznámila prezidentka země Dilma Rousseff při
své návštěvě na Haiti. Brazilský kontingent v rámci
mise OSN pro stabilizaci Haiti (Minustah) čítá 2
100 vojáků. Redukce by se měla týkat 300 z nich.
Celkově se mise účastní na 11 600 vojáků. I tento
celkový stav by se měl během roku snížit. Její
haitský protějšek, prezident Michel Martelly
prohlásil, že jeho kabinet pracuje na určení lhůty,
během níž by mohly jednotky Minustah Haiti
opustit. To díky znovuzavedení armády, kterou
Haiti zrušilo roku 1994.

Gazprom snížil dodávky zemního plynu do
Evropy o 10%, tvrdí evropská média
Ruský gigant Gazprom výrazně snížil
objem svých dodávek plynu do
Evropy kvůli neobvykle nízkým teplotám a růstu
domácí poptávky. Množství plynu dodávaného do
plynovodu Jamal-Evropa kleslo o 10%. Evropská
komise oznámila, že společnosti v EU mají

dostatečné rezervy ke kompenzaci chybějícího
objemu dodávky.

Mexiko si patentovalo první vakcínu proti
heroinu
Vakcína proti heroinu se stala součástí mexického
boje proti drogovému průmyslu. Vakcína byla
vytvořena již před více, než deseti lety. Kvůli
pokusům na myších a pozdějších klinických
pokusech na lidech byla patentována až nyní. Díky
boji proti užívání drog bylo v Mexiku založeno na
334 Center Nového života, jejichž významem je
rozvíjet technologie, které by pomohly kontrolovat
lidské závislosti.

Evropská komise hledá opatření k řešení
nezaměstnanosti mladých lidí v 8 členských
státech EU
Evropská komise oznámila, že bude
podporovat osm členských států EU s nejvyšší
mírou nezaměstnanosti mládeže - Španělsko a
Řecko (47,2%), Slovensko (35,6%), Lotyšsko
(35,6%), Litvu (31%), Itálii (31% ),
Portugalsko (30,8%) a Irsko (29%). Na základě
návrhu předsedy Evropské komise, jímž je José
Manuel Barosso, bude sestaven tým specialistů ze
všech zmíněných zemí, který se bude zabývat
touto problematikou. Údaje vyplývají z evropské
statistické agentury Eurostat.

Vedení společnosti Facebook plánuje získat 5
miliard USD veřejnou nabídkou akcií
Jedná se pouze o předběžná čísla, jelikož finanční
experti Facebooku pracují pouze s odhady
poptávky investorů v následujících měsících.
Veřejná nabídka akcií bude probíhat od dubna do
června tohoto roku a měla by být největší v historii
internetových společností. V roce 2004 se stejným
způsobem podařilo americkému gigantu Google
sehnat 1,9 miliardy USD.

Akcie australské důlní společnosti Lynas
vzrostl o 19%
Tento vzestup následoval poté, co malajská vláda
udělila této společnosti licenci na provoz továrny
na zpracování vzácných nerostů. Proti tomuto
rozhodnutí se však uskutečnilo několik protestů z
řad obyvatel. Hodnota jedné akcie společnosti
Lynas se na australské burze vyšplhala na úroveň
1 590 USD. Po uvedení do provozu by se měla
tato továrna v Malajsii stát největším zdrojem
vzácných nerostných surovin mimo Čínu. Čína
byla nedávno obviněna Světovou obchodní
organizací z porušování pravidel při obchodování s
těmito komoditami.

Čínský filmový průmysl zažívá nebývalý
vzestup
Statistiky ukazují, že výdělky čínských kin za

poslední rok zaznamenaly nárůst o 29% na
celkových 2,1 miliardy USD, přičemž v tomto roce
se očekává jejich další nárůst o zhruba 20%.
Nárůst tržeb je spojován především s masivním
rozšířením promítacích sálů v zemi. V Číně by do
konce tohoto roku mělo být v provozu až 13 tisíc
kinosálů. V USA je pro porovnání zhruba 40 tisíc
kinosálů. Průměrná vstupenka stojí v Číně okolo 6
USD.

Indický nejvyšší soud zrušil 122
telekomunikačních licencí udělených ve
spojitosti s největším korupčním skandálem v
zemi
Všech 122 oprávnění k provozování
telekomunikačních služeb udělil v roce 2008
tehdejší indický ministr pro
telekomunikace Andimuthu Raja, který již stanul
před soudem. Tento skandál připravil indický stát
údajně o více než 40 miliard dolarů. Soudce
zároveň otevřel otázku možného vyšetřování
ministra vnitřních záležitostí Chidambarama, jenž
by mohl být do celé kauzy také zapleten. Opozice
ho viní ze zanedbání svých povinností z důvodu,
že nedokázal celému skandálu předejít. Bývalý
ministr Raja je již souzen pro spáchání podvodu.

Kosovo chce, aby EU garantovala dialog se
Srbskem
Prezidentka Kosova Atifete Jahjaga při setkání s
francouzským velvyslancem v Kosovu
Jean François Fitou řešila aktuální vývoj v Kosovu
a především nové dění v otázce končení dohledu
nad kosovskou nezávislostí. Francie
prostřednictvím svého velvyslance uvedla, že
Kosova je stát s jasnou evropskou perspektivou,
ale zdůraznila nutnost prohloubení reforem.
Prezidenta Kosova pak uvedla, že
kosovsko-srbský dialog zprostředkovávaný EU by
měl nabídnout řešení "na evropské úrovni" a
především by měl být garantován EU.

Filipínská armáda tvrdí, že zabila tři z vůdců
militantní skupiny napojené na organizaci
al-Káida
Hledaní radikálové byli zabiti ve městě Parang na
jihu země v oblasti, kde podle úřadů působí
nejvíce militantních skupin. Filipínská armáda tvrdí,
že se jednalo o jednoho z vůdců skupiny Abu
Sayyaf a dva představitele organizace Jemaah
Islamiyah. Všichni tři byli na seznamu
nejhledanějších zločinců americké FBI. Zabití
radikálové byli dle úřadů odpovědní za bombové
útoky prováděné na jihu země od roku 2006.
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