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Bělorusko splatilo první část úvěru MMF
Bělorusko v rámci splácení úvěru poskytnutého
Mezinárodním měnovým fondem splatilo první
částku ve výši 100 milionů dolarů. Oznámilo o tom
dnes běloruské ministerstvo financí. V lednu roku
2009 se Výkonná rada MMF rozhodla
poskytnout Bělorusku úvěrovou pomoc ve výši
2,46 miliardy dolarů v průběhu následujících 15
měsíců. V červnu téhož roku MMF po prvním
přezkumu realizace stabilizačního programu zvýšil
objem finanční podpory pro Bělorusko na cca 3,5
miliardy dolarů. Realizace programu skončila v
dubnu 2010. Loni v květnu se běloruská strana
obrátila na MMF s žádostí o poskytnutí nové
půjčky ve výši 3,5 až 8 miliard na dobu tří až pěti
let, chce jednat také o restrukturalizaci současného
dluhu.

Rusko předložilo RB OSN návrh rezoluce o
vytvoření pozorovatelské mise v Sýrii
Rusko v pátek předložilo Radě
bezpečnosti OSN návrh rezoluce o zřízení
monitorovací mise OSN v Sýrii. Podle vyjádření
ruského ministerstva zahraničních věcí je tento
dokument založen zejména na návrzích zvláštního
mezinárodního vyslance Kofiho Annana týkajících
se řešení krize v Sýrii. Ruský návrh
předpokládá vyslání mise skládající se ze 300
pozorovatelů, která má zpočátku trvat 90 dní.
Návrh vyzývá obě strany konfliktu k "úzké
spolupráci" s pozorovateli a realizaci doporučení K.
Annana. RB OSN by podle ruského ministerstva
zahraničí mohla o návrhu rozhodnout již tuto
sobotu.

OSN vyzvala Bělorusko k zahájení dialogu s
opozicí
Po propuštění dvou politických vězňů žádá OSN
běloruskou vládu, aby zahájila dialog s opozicí.
Žádá také o propuštění dalších lidí, kteří jsou
uvězněni z politických důvodů. Upozorňuje, že
mnoho z nich je uvězněno za účast na pokojném
shromáždění opozice z prosince roku 2010 nebo
za prosazování lidských práv v zemi.

Americký ministr obrany obvinil Čínu, že
pomáhala KLDR s raketovým programem
Americký ministr obrany Leon Panetta obvinil Čínu,
že pomohla získat Severní Korey některé potřebné
technologie k provedení pokusu o vystřelení
balistické rakety na oběžnou dráhu. Řekl, že
proběhla vzájemná technologická výměna mezi
KLDR a Čínou. Podobná podezření má i OSN.
Leon Panetta prohlásil, že využívání raketové
technologie Severní Koreou považuje za zásadní
ohrožení bezpečnosti USA a bere je velmi vážně.

Taliban stupňuje svoji aktivitu - podařilo se mu
sestřelit helikoptéru NATO
Helikoptéra NATO typu Black Hawk byla
sestřelena v Afghánistánu. Zahynuli všichni
členové posádky. K odpovědnosti za útok se
přihlásilo hnutí Taliban. Jedná se o další útok, poté
co Taliban provedl koordinované útoky v Kábulu a
dalších provinciích Afghánistánu. Tato činnost
problematizuje plánovaný odchod amerických
vojáků ze země roku 2014.

Násilí v Sýrii pokračuje i za přítomnosti
pozorovatelů z OSN
Ačkoli do Sýrie dorazili již první pozorovatelé, tak
násilí v zemi pokračuje. Tisíce demonstrantů se
střetly s vládními jednotkami prezidenta Bashara
al-Assada. Došlo k úmrtí více než 43 civilistů a 10
vojáků. Povstalci také vyjádřili nespokojenost nad
tím, že OSN poslala do země jen 6 neozbrojených
pozorovatelů. Dalších 24 by mělo dorazit v

nejbližších dnech. Generální tajemník OSN Ban
Ki-moon sdělil, že má v úmyslu nasadit 300
pozorovatelů v 10 oblastech. Nyní čeká na
schválení Radou bezpečnosti OSN.

Premiéři Česka a Slovenska hovořili o
spolupráci na poli zemědělské politiky a
jaderné energetiky
V rámci své první zahraniční návštěvy ve funkci
premiéra Robert Fico uvedl, že ačkoliv na některé
otázky v rámci Evropské unie mají Česká republika
a Slovensko odlišné názory, jejich vztah zůstává
na vynikající úrovni. Fico nechtěl komentovat
rozhodnutí Česka o nepřipojení se k fiskálnímu
paktu, český premiér Nečas však uvedl, že toto
rozhodnutí je pouze dočasné. Obě země prý chtějí
spolupracovat na poli zemědělské politiky a
jaderné energetiky. Otázka nových
švýcarských kvót pro přistěhovalce z východní
Evropy, kterou včera komentovali ministři
zahraničních věcí Visegrádské skupiny, nebyla
projednána.

Polsko: Vláda odsouhlasila zákon o zvýšení
věku pro odchod do důchodu
Informaci v pátek uvedl polský premiér Donald
Tusk. Muži i ženy tak by tak nově měli začít
pracovat do 67 let. Proti této reformě proběhly v
Polsku nedávno demonstrace, většina obyvatel se
zákonem nesouhlasí. Vláda také schválila změnu
důchodového systému uniformovaných služeb.
Policisté by mohli odcházet do důchodu v 55
letech, pokud byli ve službě alespoň 25 let.

Evropská unie v pondělí příjme nové sankce
vůči Sýrii
Krveprolití v Sýrii totiž neskončilo ani poté, co bylo
minulý čtvrtek vyhlášeno příměří. Zprávu zveřejnilo
francouzské ministerstvo zahraničních věcí. Ke
kroku směřovalo již včerejší setkání tzv. Přátel
Sýrie v Paříži, během kterého jeho představitelé
opětovně vyzvali k zastavení násilí v zemi.

Společnost General Electric oznámila zisk za
první kvartál ve výši 3,03 miliardy amerických
dolarů
Jedná se o 10% pokles v porovnání se stejným
obdobím roku 2011. General Electric je největším
světovým výrobcem tryskových motorů, ale má
silnou pozici i v dalších průmyslových odvětvích,
včetně výroby vybavení pro elektrárny a dopravní
infrastrukturu.

Republikán M. Romney získal během března
12,6 milionu amerických dolarů pro svoji
kampaň
Jedná se o nejvyšší částku vybranou od počátku
jeho kampaně. Podle analytiků jde o signál
naznačující jeho silnou pozici pro oficiální nominaci
za Republikánskou stranu. V posledních 12
měsících získal bývalý guvernér státu
Massachusetts v rámci příspěvků celkem 87
miliónů amerických dolarů.

Společnost Apple plánuje vytvořit 500
pracovních míst v Irsku
Společnost nyní zaměstnává ve svém evropském
centru ve městě Cork 2800 lidí, dalších 500 míst
bude vytvořeno v průběhu příštích 18 měsíců.
Irsko se od počátku ekonomické krize stále potýká
s vysokou nezaměstnaností, v současnosti je zde
nezaměstnanost na úrovni 14,3%, což je nejvyšší
číslo od roku 1993 a trojnásobek stavu v roce
2007. Irsko v posledních letech upoutalo pozornost
amerických společností díky nízkému daňovému
zatížení pro korporace a vzdělané, anglicky mluvící
pracovní síle.

Desítky tisíc lidí protestují v Egyptě proti
vojenské vládě
Desítky tisíc Egypťanů v Káhiře protestují proti
vojenské vládě a požadují předání moci do rukou
civilní vlády v souvislosti s vyřazením některých
kandidátů na prezidenta. Podle demonstrantů tak
vzrůstají pochyby o závazku vojenské vlády dovést
Egypt k demokracii.  vyjádřila pochyby o armádní.
Mezi vyřazenými kandidáty na prezidenta byl i
kandidát Muslimského bratrstva Khairat
Al-Shaterm a kandidát salafistů Hazem Salah Abu
Ismail, což se demonstrantům nelíbí nejvíce.

Turecko zahájilo iniciativu za členství Bosny a
Hercegoviny v Akčním plánu členství v NATO
Turecko zahájilo iniciativu spolu s Bulharskem a
dalšími zeměmi Balkánu, v rámci níž se bude
snažit, aby NATO přijalo Bosnu a Hercegovinu do
Akčního plánu členství (MAP). Turecký ministr
zahraničí Ahmet Davutoglu v Bruselu na zasedání
ministrů zemí NATO uvedl, že Turecko a
Bulharsko spolu připravily k této problematice
dopis, který má být projednáván na zasedání
ministrů zahraničních věcí a obrany členských
států NATO. Podle Turecka je členství Bosny a
Hercegoviny možné díky vytvoření vlády,přičemž
turecký ministr zahraničí se již 18. dubna setkal s
bosenským ministrem zahraničí, aby spolu
připravili společné kroky na klíčový summit NATO,
který se bude konat 21. května v Chicagu.

Severokorejská vláda se vyjádřila k
nezdařenému pokusu o vyslání satelitu na
oběžnou dráhu
Dle vedení severokorejského vesmírného
programu již bylo ukončeno vyšetřování příčin
selhání nosné rakety krátce po startu. Bližší
informace však zatím nebyly uveřejněny. KLDR prý
hodlá i nadále usilovat o vyslání satelitu na
oběžnou dráhu pro mírové účely, a to i navzdory
mezinárodnímu tlaku především ze strany
Japonska, USA a Jižní Korei.

Rada bezpečnosti OSN vyšetřuje možnost, že
by Čína dodala KLDR technologii pro
odpalování raket dlouhého doletu
Čínská strana popírá, že by jakkoliv porušila
zbrojní embargo uvalené na KLDR. Experti se však
domnívají, že odpalovací vozidlo, které bylo viděno
při vojenské přehlídce minulý týden, bylo velmi
podobné technologii, jež pro odpalování raket
dlouhého doletu používá právě Čína. Zbrojní
embargo bylo na KLDR uvaleno mezinárodním
společenstvím po testech jaderných hlavic v roce
2006 a 2009.

Spolupráce Venezuely a Vietnamu v ropné
oblasti Orinoco
Spolupráce státní venezuelské ropné společnosti
PDVSA a vietnamské Petrovietnam spočívá v
těžbě ropy a zemního plynu ve venezuelské ropné
oblasti Orinoco. Počáteční produkce je
odhadována na 50 000 barelů ropy za den. Do
roku 2015 se ovšem počítá s 200 000 vytěženými
barely za den. Nové orinocké naleziště dostalo
název PetroMacareo a je z 60% kontrolováno
venezuelskou PDVSA. Zbytek ovládá vietnamský
Petrovietnam. PetroMacareo, kde jsou, podle
předpokladů, rezervy 36,6 miliard barelů ropy.
Podle plánů by se do 25 let z této oblasti mělo
vytěžit na 1,470 miliard barelů ropy.

Španělské zájmy ve věci znárodnění
argentinské ropné společnosti YPF bude
zřejmě hájit EU
Evropská unie zřejmě začne aktivně hájit zájmy
Španělska ve věci znárodnění argentinské ropné
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společnosti YPF, jejíž část byla kontrolována
španělským Repsolem. Španělský ministr obchodu
Jaime García- Lopez uvedl, že Španělsko budou
podporovat i země G20. Dodal, že Španělsko má
již téměř jistou podporu od Mexika a dalších
latinskoamerických států, dále od USA a EU.
Souhlas s chováním Argentiny vyjádřila zatím
pouze Kuba a venezuelský prezident Hugo
Chávez. Španělé dále uvedli, že chtějí požádat
EU, aby podala stížnost ke Světové obchodní
organizaci (WTO). Navzdory mezinárodnímu tlaku
se argentinská vláda snaží proces znárodnění
ještě urychlit. Pokud  nenastanou komplikace,
tamní senát by mohl o znárodnění hlasovat již ve
středu.

Představitelé EU se předběžně dohodli na
stažení většiny sankcí vůči Barmě
K finálnímu rozhodnutí by mělo dojít na začátku
příštího týdne po setkání ministrů zahraničí
členských států. Po vzoru ostatních států však
Evropská unie uchová v platnosti zbrojní embargo.
Podle předběžných odhadů by mělo dojít ke
stažení obchodních a finančních restrikcí i zákazu
cestování tamních vládních představitelů. Hovoří
se též o vytvoření preferenční obchodní dohody
mezi Barmou a EU.

Hongkongský vysoký správní komisař Donald
Tsang ustál hlasování o nedůvěře v Legislativní
radě
To vyvolal člen Legislativní rady Tanya Chan, který
tvrdí, že současný hongkongský hlavní představitel
svým napojením na finanční a průmyslové
magnáty podkopává důvěru tamních obyvatel a
místní hodnoty. Jednalo se vůbec o první pokus o
vyslovení nedůvěry tamnímu nejvyššímu
představiteli od předání zpět pod čínskou správu
na konci 20. století.

Automobilka Ford oznámila další investice na
čínském území
Hlavním bodem investičního plánu společnosti je
postavit novou továrnu v čínském  Hangzhou v
hodnotě 760 milionů USD. Ta by měla začít s
produkcí automobilů v roce 2015. Ford má v
současné době v Číně rozsáhlý výrobní komplex
v Chongqingu, který je největším výrobním místem
mimo sídlo automobilky ve státě Michigan (USA).
 Automobilka plánuje do roku 2015 zvýšit své
celosvětové prodeje o téměř 50%. Současné
investice automobilky v asijském regionu jsou
podle slov jejího vedení největší expanzí za
posledních padesát let. Ford investuje krom Asie i
v oblasti Latinské Ameriky.

Ruský ministr zahraniční vyzval Západ, aby ten
nestanovoval "umělé" stahování vojsk z
Afghánistánu
Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov ve
čtvrtek na okraj jednání šéfů diplomacií a ministrů
obrany zemí NATO, Ruska, Afghánistánu a
mezinárodních sil v Afghánistánu (ISAF) v Bruselu
uvedl, že dokud Afghánistán není schopen zajistit
sám bezpečnost v zemi, neměl by být prosazován
umělý časový harmonogram stažení vojsk Západu
ze země. Dle ministra se stejnou otázkou zabývá
například Čína. Generální tajemník NATO Anders
Fogh Rasmussen však tento názor odmítl.

Společnost Tokyo Electric Power má nového
šéfa
Tím se stal Kazuhiko Shimokobe, který tak ve
funkci nahradil dosavadního ředitele Tsunehisa
Katsumata. Jeho hlavním úkolem bude především
vyvést společnost ze ztrátového období. Tokyo
Electric Power company je provozovatelem a
majitelem katastrofou postižené jaderné elektrárny
Fukushima Daiichi. V souvislosti s kompenzacemi
škod způsobenými její havárií byla společnost
nucena několikrát požádat japonskou vládu o
finanční pomoc, což vyvolalo spekulace o jejím
možném přechodu pod státní kontrolu.

Dva dny před francouzskými prezidentskými
volbami v průzkumech vede Francois Hollande
Dle průzkumu institutu BVA z tohoto týdne by voliči
měli v prvním kole prezidentských voleb poslat
dále socialistu Francoise Hollande a současného
prezidenta Nicolase Sarkozyho. V druhém kole 6.
května by pak měl dle současných předpokladů
zvítězit Hollande. Dle některých pozorovatelů oba
hlavní favorité na vítěze selhali ohledně vysvětlení
voličům závažnosti nynější francouzské
hospodářské situace. Od zítřejšího dne je
předvolební kampaň již zakázána.

Jižní Korea rozmisťuje na svém území rakety
dlouhého doletu schopné zasáhnout jakékoliv
místo v KLDR
Rakety s doletem 1000 kilometrů budou v případě
ohrožení schopné zasáhnout jakékoliv strategické
místo v KLDR, čímž se rozumí objekty v nichž
probíhá jaderný výzkum i severokorejská raketová
odpaliště. Velitel jihokorejské armády generálmajor
Shin Won-Sik prohlásil, že je Jižní Korea
připravena potrestat jakoukoliv provokaci ze strany
svého severního souseda. Poslední eskalace
napětí na Korejském poloostrově proběhla v
souvislosti s vypuštěním severokorejského satelitu.

Slovenský premiér Fico dnes navštíví Českou
republiku
Premiér Robert Fico se během návštěvy Prahy
setká se svým českým protějškem Petrem

Nečasem, s kterým bude jednat o další spolupráci
obou zemí na poli ekonomiky i mezinárodních
vztahů. Jednat mají i o Evropské unii a
Visegrádské skupině, které nyní předsedá Česká
republika. Později se má Fico setkat s prezidentem
ČR Václavem Klausem.

Francouzský prezidentský kandidát Hollande
by podpořil vojenskou intervenci OSN v Sýrii

Francouzský prezidentský kandidát,
socialista Francois Hollande, v pátek prohlásil, že
by v případě vítězství ve volbách podpořil účast
Francie na vojenském zásahu v Sýrii v rámci OSN.
Státy Západu a Blízkého východu na svém
zasedání v Paříži ve čtvrtek uvedly, že budou
usilovat o tvrdší mezinárodní akci, pokud režim
Bashara al-Assada bude i nadále přehlížet mírový
plán OSN. Pozorovatelská mise OSN v Sýrii má
být výrazně posílena a americká
ministryně zahraničí Hillary Clinton vyzvala Radu
bezpečnosti OSN, aby ta schválila nová tvrdá
opatření proti syrskému prezidentovi.

Nizozemsko, Belgie a Lucembursko budou mít
společnou armádu
Dohodu dle nizozemské rozhlasové stanice RNW
podepsaly státy ve středu v rámci setkání
představitelů NATO v Bruselu. Belgický ministr
vnitra Pieter De Crem uvedl, že tato dohoda
pomůže státům Beneluxu udržet si vojenskou sílu
a zároveň ušetřit náklady spojené s trénováním
vojáků či vývojem a údržbou letadel aj. Dle
nizozemského ministra obrany Hansa Hillena
může být tento krok příkladem pro jiné evropské
země. Aliance sebe sama údajně nazývá "Severní
skupinou v rámci NATO".

Ministři vnitra Francie a Německa žádají
reformu Schengenu
Ministr vnitra Francie Claude Guéant a ministr
vnitra Německa Hans-Peter Friedrich v dopise pro
dánské předsednictví Evropské unie ve čtvrtek
požádali o možnost uzavřít hranice svých států po
dobu maximálně 30 dní. Žádají také radikální
reformu fungování schengenského prostoru. Dle
jejich názoru, pokud některé země neplní řádně
závazky vyplývající z členství v Schengenu, jiné
země by měly mít právo své hranice uzavřít. Již
dříve francouzský prezident Nicolas Sarkozy hrozil,
že pokud k reformě nedojde, Francie by mohla
Schengen opustit.
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