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Jižní Súdán se stal 188. členem Mezinárodního
měnového fondu
Členství v Mezinárodním měnovém fondu (MMF)
dává Jižnímu Súdánu možnost získat úvěry i
technickou pomoc. Ředitelka MMF Christine
Lagardeová uvedla, že Jižní Súdán čelí obrovským
výzvám a cílem MMF bude napomoct zemi k
hospodářské stabilitě a růstu.

Společnost Emerging Capital Partners chce
investovat do východní Afriky přes 600 milionů
USD
Soukromá investiční firma Emerging Capital
Partners by v průběhu letošního roku měla v Keni
otevřít kancelář a během příštího měsíce jednat se
spotřebitelským sektorem východní Afriky.
Investiční kapitál do regionu by se měl v
následujících 18 až 24 měsíců pohybovat kolem
613 milionů USD. Společnost plánuje investovat
především v Keni, Ugandě, Tanzanii, Burundi a
Rwandě. Důvodem je jejich ekonomický růst.

Bývalý nigerijský guvernér byl odsouzen
londýnským soudem na 13 let
Bývalý guvernér státu Delta v Nigérii James Ibori
dostal 13 let vězení za zpronevěru 77 milionů
USD. James Ibori se ke zpronevěře peněz přiznal.
Zatčen byl Ibori v dubnu 2011 v Dubaji. Ve vězení
by mohl zůstat jen 4,5 let. Čtyři roky z trestu už
strávil ve vazbě v Londýně a Dubaji a v polovině
trestu bude mít nárok na podmínečné propuštění.
V čele státu Delta stál James Ibori v letech 1999 až
2007.

Egyptská volební komise neuznala odvolání
prezidentských kandidátů
Poté, co volební komise pro nadcházející květnové
prezidentské volby zrušila kandidaturu 10
uchazečů, měli kandidáti 48 hodin na odvolání.
Dnes volební komise všechny odvolání zamítla. Z
dané situace by podle BBC mohl těžit bývalý šéf
Arabské ligy Amr Mousa a umírněný islamistický
kandidát Abdel Moneim Abol Fotouh. Muslimské
bratrstvo, jehož kandidáta volební komise zamítla,
chce do prezidentských voleb nově nominovat
Mohameda Mursiho.

Boje mezi Jižním Súdánem a Súdánem se
rozšířily do dalšího regionu
Střety mezi oběma státy, které se doposud
odehrávaly ve sporné a na ropu bohaté oblasti
Heglig, se nyní rozšířily na sever od města Aweil v
súdánském regionu Jižní Kordofan. Oblast
současných bojů je od Hegligu vzdálena 160
kilometrů. OSN a Africká unie (AU) zvažují uvalení
sankcí na oba státy.

Ruský vyslanec v Podněstří popřel informaci o
umístění ruského radaru na sporném území
Ruský místopředseda vlády a vyslanec ruského
prezidenta v Podněstří Dmitrij Rogozin
popřel informace o plánech na umístění ruského
radaru na území Podněstří. Vyslanec se k této
informaci vyjádřil na svém Twitteru a označil ji za
výmysl novinářů. O údajných plánech informoval
ruský deník Nezavisimaya Gazeta s odvoláním
na zdroj blízký prezidentovi Ruské federace.
Informace vyvolala ostrou reakci moldavských
orgánů. Moldavský ministr obrany Vitaly
Marinutsa zdůraznil, že umístění ruského radaru v
Podněstří nepřichází v úvahu bez souhlasu
Kišiněva. Moldavský premiér Vlad Filat dnes
rovněž vyloučil možnost toho, že by moldavské
úřady povolily otevření ruského generálního
konzulátu v Tiraspolu: "V Tiraspolu nebude otevřen
konzulát, protože Moldavská
republika je nezávislý, suverénní a integritní stát,"

uvedl premiér.

Společnost Yahoo vykázala růst zisku v
posledním čtvrtletí o 28%
Čistý zisk společnosti stoupl na 286 milionů
amerických dolarů a překonal tak očekávání
analytiků o 6 centů za akcii. Jde o první podobný
růst společnosti za poslední tři roky. Yahoo v
posledních měsících prochází výraznými změnami
pod novým výkonným ředitelem S. Thompsonem.
V rámci změn dochází mimo jiné ke značnému
zeštíhlení společnosti a větší orientaci na mobilní
produkty.

Německý výrobce luxusních vozů Audi potvrdil
koupi italského výrobce motocyklů Ducati
Firmy neoznámily výši této transakce, zdroj
agentury Reuters však hovoří o asi 860 milionech
eur. Audi je součástí největší evropské
automobilky Volkswagen. Dozorčí rady jak Audi tak
Volkswagenu již akvizici schválily, nyní jí musí
prověřit antimonopolní úřady. Ducati se tak
pravděpodobně stane 12. značkou v portfoliu
Volkswagenu.

Itálie revidovala svůj plán na vyrovnaný
rozpočet
Z předpokládaného roku 2013 posunula vláda plán
na vyrovnaný rozpočet na rok 2014. Důvodem je
především zhoršující se výhled domácí ekonomiky
způsobený řadou vládních úsporných opatření.
Dokument o této záležitosti ve středu schválil
kabinet premiéra Maria Montiho. V letošním roce
by tak rozpočtový deficit měl dosáhnout 1,7%
HDP, s nulovým deficitem vláda počítá až o dva
roky později.

Bylo dokončeno pokládání druhé větve
plynovodu Nord Stream
Zprávu oznámilo mezinárodní konsorcium
energetických firem se sídlem ve Švýcarsku v čele
s ruským gigantem Gazprom a za účasti
německých firem BASF a E.ON Ruhrgas,
nizozemské Gasunie a francouzského GDF SUEZ.
Nejdelší podmořský plynovod na světě, který
povede plyn po mořském dně na území Ruska,
Finska, Švédska, Dánska a Německa, by tak mohl
začít fungovat již na konci letošního roku.
Výstavba stála 7,4 milairdy USD z čehož 30%
hradí zmíněné konsorcium.

Banka HSBC v Londýně vydala dluhopis v
čínské měně jüan
Jedná se tak o první finanční instituci na Západě,
která se rozhodla pro tento krok. Britský ministr
financí George Osborne věc komentoval slovy, že
"Londýn by se do budoucna mohl po Číně a
Hongkongu stát nejdůležitějším centrem pro
obchod s čínskou měnou." HSBC chce vydat tříleté
dluhopisy v jüanech odpovídající asi 122 milionům
eur. Čína od tohoto týdne uvolnila kurz jüanu vůči
americkému dolaru.

Český ministr zahraničí bude s americkou
ministryní zahraniční jednat o dostavbě jaderné
elektrárny Temelín
Český ministr zahraničních věcí Karel
Schwarzenberg bude ve čtvrtek jednat s americkou
ministryní zahraničních věcí Hillary Clinton.
Hlavním bodem agendy by měla být plánovaná
dostavba jaderné elektrárny Temelín. O tuto
zakázku se uchází americká
společnost Westinghouse, francouzská společnost
Areva a česko-ruské konsorcium firem Škoda JS,
Gidropress a Atomstrojexport.

Čeští zbrojaři získali přístup k veřejným
vojenským zakázkám USA
Dohodu o této věci dnes v Bruselu podepsali český
ministr obrany Alexandr Vondra a jeho americký
protějšek Leon Panetta. Přístup k americkým
veřejným vojenským zakázkám dosud blokoval
americký zákon "Buy America", nyní se však
Česká republika společně s Polskem staly jedinými
postkomunistickými státy, které mají s
Washingtonem takovouto dohodu. Dle ministra
Vondry se jedná o nejdůležitější věc, jakou se za
poslední rok podařilo dosáhnout na poli
bilaterálních vztahů s USA.

Švýcarsko zavádí kvóty pro přistěhovalce z
východoevropských členských států EU
Možnost přistěhovalectví z Česka, Polska,
Slovenska, Maďarska, Slovinska, Litvy, Lotyšska a
Estonska tak od 1. května razantně klesne a to i
přes fakt, že Brusel postoj Bernu silně kritizoval.
Slovy vysoké představitelky EU Catherine Ashton
se jedná o narušení volného pohybu osob v rámci
tzv. schengenského prostoru, jehož je Švýcarsko
členem. Dle Spolkové rady Švýcarské konfederace
narůstající imigrace unijních obyvatel prospívá
švýcarské ekonomice, může však vést k
problémům s jejich integrací či nedodržováním
stanovené minimální mzdy, což vede k tomu, že
práci mohou získat přistěhovalci na úkor Švýcarů.

Španělská vláda zvažuje zastavení dodávky
sóji a bioetanolu z Argentiny
Možnost zastavení dodávky sóji nebo bioetanolu z
Argentiny španělská vláda považuje za odvetná
obchodní opatření po znárodnění argentinské
ropné společnosti YPF. Ta byla z 51%
kontrolována španělskou firmou Repsol. Informaci
vedl mluvčího zahraničních věcí Lidové strany
Španělska (PP) José María Beneyto. Sója a
bioetanol tvoří jedny z nejdůležitějších
exportovaných produktů Argentiny. Podle mluvčího
Beneyta by Španělsko mohlo snížit import i dalších
argentinských produktů. Informaci přinesl
španělský deník El Mundo.

Mexiko a Kolumbie zvýší spolupráci v boji proti
drogovému průmyslu
Prokurátoři Mexika a Kolumbie podepsaly dohodu
o zvýšení spolupráce a výměně informací ve věci
boje obou zemí proti drogovému průmyslu a
organizovanému zločinu. Tato dohoda vznikla v
rámci Deklarace hlav států a vlád, která byla
podepsána všemi 33 přítomnými státy během
Summitu Amerik v Cartagena de las Indias. Ta by
měla vytvořit hemisferický systém proti
mezinárodnímu organizovanému zločinu.

Prezidenti Venezuely a Mexika reagují na
znárodnění ropné společnosti YPF
Prezident Venezuely Hugo Chávez vyjádřil svou
podporu Argentině ve věci znárodnění ropné
společnosti YPF, která byla z 51% kontrolována
španělskou společností Repsol. Jeho vyjádření
přečetl ve státní televizi Venezolana de televisión
kancléř Nicolás Maduro. Dodal, že ,,prezident
Chávez odmítá pokusy o zastrašení argentinské
vlády". Naopak názor mexického prezidenta Felipe
Calderóna je opačný. Podle něj by v budoucnu
mohli Argentinci svého rozhodnutí litovat. Tento akt
by, podle prezidenta Calderóna,  mohl mít
důsledky na zahraniční investice. Již včera na
rozhodnutí argentinské vlády reagovalo
Španělsko.

Americká Coca- Cola oznámila zvýšení prodeje
v rozvíjejících se zemích
Za první čtvrtletí roku 2012 americká společnost
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Coca-Cola oznámila zvýšení prodeje svých
výrobků o 6% v rozvíjejících se zemích. I díky tomu
čtvrtletní profit této společnosti činí 11, 14 miliard
USD. Mezi zeměmi s nejvyšším nárůstem obchodu
se umístila Indie ( o 20%), Čína (o  9%) a Brazílie (
o 6%).

Maďarská vláda chce změnit zákon o centrální
bance
Maďarská vláda v úterý večer předložila návrh na
úpravu zákona o centrální bance, který má za cíl
odblokovat jednání s Evropskou unii a
Mezinárodním měnovým fondem o finanční půjčce
zemi. Maďarské zadlužení se podle poslední
zprávy centrální banky v loňském roce vyšplhalo
až na 82,6% HDP, tedy vysoko nad 60% hranicí
danou Maastrichtskými kritérii. Dle úpravy by se
zástupce vlády již neměl účastnit zasedání
Měnové rady Maďarské národní banky (MNB) a
rada nadále nebude muset zasílat vládě agendu
svých zasedání. Premiér Orbán také souhlasil s
odstoupením od plánovaného sloučení centrální
banky a regulátora bankovního trhu PSZAF.

Ministr zahraničních věcí Albánie: "V
Makedonii musí být zachován mír"
Albánský ministr zahraničí a místopředseda vlády
Edmond Haxhinasto vyzval makedonské úřady k
vyřešení brutální vraždy pěti makedonských
občanů. Řekl, že je třeba se vyhnout nesprávným
interpretacím, stejně jako politické a mediální
manipulaci s ohledem na tuto nešťastnou událost.
Uvedl také, že albánská vláda případ sleduje s
maximální pozorností. Kvůli této události
Makedonii na pozvání prezidenta Georga Ivanova
navštíví albánský prezident Bamir Topi. K míru
vyzval i evropský komisař pro rozšiřování Štefan
Fule.

Delegace ministerstva zahraničních věcí
Chorvatska: "Budeme podporovat nezávislost
Kosova"
Kromě jiných slíbila delegace ministerstva
zahraničních věcí Chorvatska také pomoc Kosovu
na cestě ke členství v Evropské unii a NATO.
Delegace uvedla, že Kosovo je nevyhnutelným
faktorem stability v regionu a vyjádřila připravenost
na dobré bilaterální vztahy mezi oběma státy a
sdílení zkušeností Chorvatů s procesy, kterými
nyní Kosovo prochází.

Ministři členských zemí NATO se sešli v
Bruselu kvůli přípravě summitu v Chicagu
Ministři obrany a zahraničí 28 členských zemí
Severoatlantické aliance se sešli dnes v Bruselu ke
dvoudenním rozhovorům. Cílem tohoto setkání je
příprava summitu NATO v Chicagu, který se bude
konat 20.-21. května tohoto roku a hlavním
tématem bude budoucnost mise v Afghánistánu.

19. dubna se ještě ministři zahraničí členských
zemí NATO sejdou s ruským ministrem zahraničí
Sergej Lavrovem na setkání Rady NATO-Rusko.
Hovořit budou o společných zájmech především v
oblastech boje proti terorismu, pirátství a
organizovanému zločinu.

OSN varuje před zhoršující se humanitární
situací v Jemenu
Úřad pro koordinaci humanitárních záležitostí při
OSN poukázal na zhoršující se humanitární situaci
milionů lidí v Jemenu. Podle odhadů expertů je pro
zvládnutí humanitární krize v zemi potřeba 447
milionů USD. Humanitárním organizacím se zatím
podařilo vybrat jen 20% této částky. Situace se
neustále zhoršuje kvůli probíhajícímu konfliktu
mezi jemenskou vládou a organizací Al-Kaida.

Afghánský prezident se vyjádřil k otázce
Talibanu
Afghánský prezident Hamid Karzai kritizoval útoky
Talibanu na cíle NATO v zemi, Afghánský
parlament a vládní čtvrť. Prohlásil, že útoky
nepomohly ani islámu, ani Afghánistánu a jen
povedou k prodloužení cizí přítomnosti v zemi.
Prezident Karzai ovšem stále nezanevřel na
možné smíření s Talibanem a nazval jeho členy
bratry. Hlavní vinu za útoky nesou dle Hamida
Karzaie tajné služby, které nedokázaly plánovaný
útok včas zachytit. Severoatlantická aliance tuto
kritiku odmítá a poukazuje, že není možné zachytit
každou infiltraci ve městě, která má 3 miliony
obyvatel.

V Afghánistánu bylo otráveno 150 dívek
150 dívek vypilo v úterý ve škole vodu, která byla
otrávená a musely být hospitalizovány. Některé z
nich jsou v kritickém stavu, ale nezemřela žádná.
Lékaři potvrdili přítomnost otravy a cizího zavinění.
Afghánští představitelé z tohoto činu obviňují
radikální odpůrce vzdělávání žen a dívek, ale
nejmenovali žádnou skupinu. Po vojenské operaci
Spojených států amerických a svržení vlády
Talibanu v roce 2001 bylo v zemi opět povoleno
vzdělávání žen.

 

Manželky vyslanců při OSN napsaly otevřený
dopis první dámě Sýrie
Manželky britských a francouzských vyslanců při
OSN napsaly otevřený dopis první dámě Sýrie
Asmě al-Assad. Vyzývají ji, aby přestala přihlížet
dění v zemi a aktivně prosazovala zastavení bojů v
Sýrii a ukončení násilí. Asma al-Assad se narodila
v Londýně a vystudovala King's College, předtím
než se vdala za současného syrského prezidenta.

KLDR se prý již necítí být nijak vázána
dohodou se Spojenými Státy
Spojené státy prý údajně nedodržely svojí část
dohody, a Severní Korea tak již nemusí dbát
zákazu jaderných testů a testů raket dlouhého
doletu. Tyto podmínky byly dohodnuty v březnu,
přičemž potravinová pomoc ze strany USA byla
zaražena po oznámení plánu KLDR na vypuštění
satelitu na oběžnou dráhu. Velmi
nepravděpodobné tak zůstává i vpuštění jaderných
inspektorů OSN do země.

Japonsko plánuje odkoupit sporné ostrovy v
Jihočínském moři
To oznámil tokijský guvernér Shintaro Ishihara,
který dále řekl, že peníze půjdou z veřejných
zdrojů, a že již nyní probíhají jednání se
soukromým japonským vlastníkem tří ze skupiny
ostrovů. Ostrovy v Japonsku známé jako Senkaku
a v Číně jako Diaoyu jsou předmětem sporu mezi
Taiwanem, Čínou a Japonskem kvůli bohatým
surovinovým zdrojům. Čínská vláda označila
jakýkoliv podobný samostatný krok ze strany
Japonska za neplatný a protiprávní. Guvernér
Shintaro Ishihara však tvrdí, že si Japonsko hodlá
pouze chránit své území.

Problémy čínské vodní stavby Tři soutěsky
pravděpodobně donutí k evakuaci dalších 100
000 obyvatel
Důvodem jsou časté sesuvy půdy, které jsou
způsobené podemletými břehy v souvislosti s
kolísáním hladiny této přehrady. Od roku 2010, kdy
hladina přehradní nádrže dosáhla plné úrovně, byl
čínskými úřady zaznamenán několikanásobně
větší počet přírodních katastrof než v předchozích
letech. Celá stavba zahrnující jak přehradní nádrž,
tak hydroelektrárnu (největší na světě) stála přes
40 miliard USD a přinutila k vystěhování 1,5
milionu lidí.

Barmská opoziční představitelka Aung San Suu
Kyi navštíví Evropu
Bude to její první cesta do Evropy za posledních
24 let. Oficiální návštěvu již potvrdila norská vláda,
s jejímiž představiteli by se měla Suu Kyi setkat v
červnu. Velmi pravděpodobně se uskuteční i její
cesta do Velké Británie, která však prozatím
nebyla blíže stanovena. Návštěva Spojeného
království měla být údajně nastíněna na nedávné
cestě britského premiéra do Barmy.

MMF neočekává naplnění španělských
rozpočtových cílů pro letošní rok
Mezinárodní měnový fond (MMF) a guvernér
národní banky Bank of Spain
Miguel Ángel Fernández Ordó
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