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Barma- Národní liga pro demokracii ukončila
bojkot parlamentu
Opoziční barmská strana v čele s hlavní
představitelkou Aung San Suu Kyi ustoupila od
svého požadavku na změnu přísahy. Tímto krokem
by měl být ukončen spor mezi současnou vládou a
opoziční stranou, jejíž členové by se měli zapojit
do parlamentních jednání již tuto středu, den po
setkání Aung San Suu Kyi s generálním
tajemníkem OSN.

Japonský premiér na návštěvě v USA
Setkání Yoshihika Nody s prezidentem USA
následuje po  zahájení plánu na přesun
amerických jednotek z ostrova Okinawa a také v
souvislosti v vývojem v Severní Korei a Íránu. Obě
země uvažují o zřízení společné základny v
Guamu či v oblasti souostroví Mariany. Oba
státníci budou jednat také o japonském zájmu o
vstup do Trans-pacifického partnerství (TPP), které
by mělo vytvořit největší zónu volného obchodu na
světě.

Čína úspěšně vypustila na oběžnou dráhu další
dva satelity
Jedná se o družice navigačního systému Beidou.
Na oběžnou dráhu byly vypuštěny ze stanice v
provincii Sichuan. Během tohoto roku by měly být
vypuštěny další tři satelity a celý globální navigační
systém Beidou by měl být dokončen v roce 2020.
Celkově by měl čítat celkem 30 satelitů. Rok 2020
zároveň koliduje s plánovaným dokončením jeho
evropské paralely, navigačního systému Galileo.

Vojsko generála Ntaganda obsazuje města na
východě Demokratické republiky Kongo
Vojáci loajální generálovi Bosco Ntangandovi
obsadili na východě země dvě města. Podle BBC
tisíce lidí prchají do nedalekého města Goma.
Nedávno se ke generálovi Ntaganda přidaly stovky
těžce ozbrojených vojáků, kteří dezertovali
z konžské armády. Mezi léty 2002-2005 byl
generál Ntaganda šéfem vojenských operací
konžských rebelů UCP, které vedl Thomas
Lubanga, jenž byl v polovině března uznán vinným
Mezinárodním trestním soudem (ICC) z válečných
zločinů. ICC také obviňuje generála Ntagandu
z verbování dětských vojáků. Ten vinu popírá.

Súdán vyhlásil na hranicích stav nouze, Jižní
Súdán je ochoten stáhnout své jednotky
V příhraničních oblastech Jižního Kordofanu,
White Nil a Sennar State vyhlásil Súdán stav
nouze. Súdán rovněž vydal příkaz k vystěhování
více než 12 000 Jihosúdánců. Jižní Súdán mezitím
oznámil, že je ochoten stáhnout své vojenské síly
ze sporného regionu Abyei. Ozbrojené střety mezi
oběma státy začaly na začátku měsíce.

Vývoz čaje v Keni stoupl o 10 %
V prvním kvartále letošního roku se zvýšil o 10 %
podle Tea Board of Kenya vývoz čaje. Od ledna do
března letošního roku vyvezla Keňa 118,1 milionů
kilogramů čaje. Keňa je největším světovým
vývozcem černého čaje.

Gingko Energy Company hodlá investovat 100
milionů USD na těžbu mědi v Ugandě
Čínská společnost Gingko Energy Company chce
obnovit těžbu v měděném dolu Kilembe na západě
Ugandy. Firma plánuje investovat 100 milionů USD
během pěti let. V dole Kilembe se podle
ugandského geologického ústavu nachází 4
miliony tun rudy, z toho 1,98 % tvoří čistá měď a
0,17 % je kobalt. Důl byl opuštěn na počátku roku
1980 z důvodu politické nestability země a
prudkého propadu cen mědi.

Státy Latinské Ameriky zaznamenaly nižší
procento nezaměstnanosti
Podle Mezinárodní pracovní organizace (ILO) se
celkově ve státech Latinské Ameriky snížilo
procento nezaměstnaných. Naopak se zvýšila
kvalita pracovních podmínek a pracovní síly. Index
sociálně nespokojených se tak, oproti Evropě nebo
subsaharské Africe, snížil. V Chile, Kolumbii a
Uruguayi se výrazně zvýšila minimální mzda,
zatímco v dalších zemích kontinentu byl
zaznamenán nižší počet prací na černo. Vše
uvedla ILO ve své zprávě Práce ve světě v roce
2012.

ECOWAS uvalil sankce na Guineu-Bissau
Hospodářské společenství západoafrických států
(ECOWAS) přistoupilo k cíleným sankcím vůči
vůdcům vojenské vlády, která v polovině dubna
provedla vojenský převrat, a uvalilo na zemi
diplomatické, hospodářské a finanční sankce.
ECOWAS k sankcím přistoupil poté, co vojenská
vláda odmítla plán na uspořádání voleb do 12
měsíců, v nichž by byla předána moc civilní vládě.
V pátek vojenská vláda propustila zadrženého
prozatímního prezidenta Raimunda Pereiru a
bývalého premiéra Carlose Gomese Juniora.

Produkce chilské mědi v prvním čtvrtletí roku
2012 stoupla
Ke zvýšené produkci mědi přispěl i začátek těžby v
nových zařízení. Na konci roku 2011 totiž hornická
společnost Anglo American rozšířila svůj důl Los
Bronces a dále bylo spuštěno do provozu naleziště
Esperanza společnosti Antofagasta Minerals.
Celkově se tak produkce chilské mědi za první
trimestr roku 2012 zvýšila o 1,2%. Zatímco se v
lednu a únoru vytěžilo, o proti poslednímu trimestru
loňského roku, více, v březnu Národní statistický
úřad (INE) zaznamenal nižší celkovou hmotnost
vytěženého minerálu.

Vysoko postavený pobočník amerického
prezidenta obhajoval před veřejností útoky
dronů
John Brennan, vysoko postavený asistent
amerického prezidenta Baracka Obamy, promluvil
ve veřejném vystoupení o kontroverzních útocích
amerických dronů a akcích speciálních jednotek na
území Pákistánu. Podle něj jsou útoky dronů i akce
speciálních jednotek, jakou bylo například
dopadení Usámy Bin Ládina, zcela legální podle
mezinárodního práva. Vystoupení bylo součástí
agendy Baracka Obamy, který má zájem na větší
otevřenosti Blího domu občanům Spojených států
amerických.

Ratingová agentura Standard &amp; Poor's
snížila rating 11 španělským bankám
Důvodem snížení jejich ratingu je především
zvýšený deficit a problémy s růstem ekonomiky
země. Mezi společnostmi, kterým byl rating snížen
je například banka Santander se svou dceřinou
společností Banesto nebo BBVA. Oběma bankám
byl rating snížen o 2 stupně. Společnosti Banesto
klesl z A+ na A-, BBVA z A na BBB+. Agentura tak
snížila rating jen týden po té, co snížila i rating
Španělska. Španělská ekonomika se nyní potýká s
recesí a rekordní nezaměstnaností.

CNN oznámila, že USA stále nenachází řešení
situace s LRA
Americké speciální jednotky operují ve
Středoafrické republice s cílem nalézt velitele
Armády božího odporu (LRA) Josepha Konyho. V
zemi působí 100 členů amerických ozbrojených sil.
Nejmenovaný kapitán amerických vojenských sil
řekl CNN, že americkým speciálním silám se

nedaří Josepha Konyho dopadnou ani
neutralizovat LRA. Podle údajů OSN je aktivita
LRA na vzestupu.

Bývalý americký prezident navštíví Čínu, aby
urovnal diplomatické vztahy
Bývalý americký prezident Bill Clinton navštíví
Čínu, aby pomohl zlepšit diplomatické vztahy mezi
oběma zeměmi. Tyto vztahy ochladly poté, co USA
poskytly azyl čínskému disidentovi a aktivistovi za
lidská práva Chen Guangchengovi. Exprezident
Spojených států amerických Bill Clinton povede
jednání s čínskými představiteli v Pekingu. Vlády
obou zemí stále odmítají situaci kolem Chen
Guangchenga komentovat.

Nynější manažeři ropné společnosti YPF nařkli
španělský Repsol z neplnění smlouvy
Podle nových manažerů argentinské ropné
společnosti YPF španělský Repsol, který
kontroloval 51% společnosti YPF, úmyslně
opožďoval plnění a někdy i ignoroval smluvní
dohodu o produkci a distribuci přírodního tekutého
plynu (LPG). Dodali, že v roce 2011, kdy byla
společnost YPF stále kontrolována Repsolem,
musela Argentina dovézt plyn v celkové výši 9,5
miliard USD. Argentinský ministr federálního
plánování uvedl, že ,,v letošním roce se očekává
větší množství vytěženého argentinského LPG než
dříve, stejně tak, jako dovoz paliva z Bolívie".

Al-Kaida nabízí výměnu zajatců
Podle americké společnosti SITE, která se zabývá
online aktivitami osob podezřelých z terorismu,
africká odnož Al-Kaidy nabízí výměnu zajatců. Za
propuštění britského občana Stephena Malcolma,
který byl zajat na konci února v Mali, požaduje
propuštění britského vězně Sheikh Abu Qatada,
který je podezřelý z přípravy útoků na Světové
obchodní centrum 11.9. 2001. Velká Británie se k
tomu zatím nevyjádřila.

Bývalý prezident Bill Clinton podpořil
současného šéfa Bílého domu Baracka Obamu
v jeho kampani
Kromě jiného B. Clinton vyzdvihl úspěchy
současného prezidenta ve zdravotnictví či
v rámci podpory ekologických projektů. Podle
analytiků se prezident Obama snaží využít vysoké
popularity bývalého prezidenta Clintona k podpoře
vlastního ekonomického programu. Dřívější
průzkumy ukázaly, že téma ekonomiky je jediným
z předvolebních témat, ve kterém má
v současnosti u respondentů větší důvěru
republikánský kandidát a úspěšný podnikatel M.
Romney. V neprospěch nynějšího prezidenta
Obamy hraje mimo jiné na poměry země vysoká
míra nezaměstnanosti, stoupají ceny pohonných
hmot a nově zveřejněná data, ukazující na
zpomalování růstu ekonomiky.

Společnost Energy Transfer Partners koupí
společnost Sunoco za 5,3 miliardy amerických
dolarů
Jedná se o strategický obchod v oblasti
přepravování ropy v rámci Severní Ameriky.
Společnost Energy Transfer Partners provozuje
potrubní přepravu ropy v mnoha amerických
státech, je největším vlastníkem potrubí pro
přepravu zemního plynu ve státě Texas a zároveň
jedním z největších producentů propanu v USA.
Společnost Sunoco vlastní jednu z největších sítí
benzínových pump v rámci Spojených států, počet
jejích poboček se pohybuje okolo 4700 v 26
státech a zároveň má 120letou zkušenosti v
oblasti rafinování ropy.
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Inflace v eurozóně v dubnu mírně poklesla, dle
odhadů se bude celý rok pohybovat nad
dvouprocentní hranici Evropské centrální
banky
Z 2,7% v březnu inflace klesla na 2,6%, ukazují to
data zveřejněná v pondělí, čímž narůstá naděje na
zotavení před klíčovým zasedáním Evropské
centrální banky (ECB) o úrokových sazbách. Právě
během každoměsíčního zasedání ECB ve čtvrtek
se očekává, že banka ponechá své úrokové sazby
stabilně na 1% a to i přes obavy z oživení dluhové
krize, zejména vzhledem k situaci ve
Španělsku. Ekonom Ben May z Capital Economics
uvedl názor, že inflace pravděpodobně zůstane
nad dvouprocentní hranici ECB po celý rok, což
"podporuje názor, že eurozóna se bude propadat
hlouběji do recese."

Černá Hora se stala 154. členem Světové
obchodní organizace
Černohorské ministerstvo financí oznámilo, že
Černá Hora se stala 154. členem Světové
obchodní organizace (WTO). Protokol o
přistoupení Černé Hory byl podepsán 17. prosince
2011 a vstoupil v platnost v neděli. Členství ve
WTO umožní Černé Hoře řešení problémů
konstruktivním způsobem, například napomůže
snížit náklady na bydlení, umožní lepší výběr zboží
a služeb, zvýší zahraniční obchod a usnadní boj
proti korupci. Země dále čekává, že členství ve
WTO bude pozitivním signálem pro zahraniční
investory.

Evropská komise chce na blížícím se summitu
představit obdobu Marshallova plánu
Na summitu, který by se měl konat na konci
června, chce Evropská komise (EK) představit
nový plán investic do obnovitelných zdrojů,
infrastruktury či vyspělých technologií. Na nové
investice má plynout podle španělských novin El
País 200 miliard eur. Podle EK jen škrty nestačí a
měl by se opět nastartovat ekonomický růst. Nový
plán by měl být částečně financován i soukromým
sektorem.

Zisk České spořitelny vzrostl o 17,2 %, Erste
Group Bank o 7,8 %
Rakouská Erste Group Bank, jejíž součástí je i
Česká spořitelna, ohlásila zvýšení čistého zisku za
první čtvrtletí tohoto roku o téměř osm procent.
Samotná Česká spořitelna zaznamenala nárůst
čistého zisku o 17,2%. Předseda představenstva
Erste Group Bank se nechal slyšet, že vývoj
klíčových trhů pro skupinu, kterými jsou Rakousko,
Česká republika a Slovensko, byl velmi dobrý.

Český prezident Václav Klaus zrušil svou cestu
na Ukrajinu
Václav Klaus se tak stal dalším předním

představitelem, který naznačil bojkot země kvůli
věznění bývalé ukrajinské premiérky Tymošenko.
Cesta měla na Ukrajinu vést z důvodu zde
konaného summitu prezidentů středoevropských
zemí v polovině května. Informaci potvrdil
prezidentův mluvčí Radim Ochvat.

Server Mediapart zveřejnil dokument o údajné
podpoře předvolební kampaně Nicolase
Sarkozyho z roku 2007 Kaddafiho režimem
Dokument v arabštině z roku 2006, který dle
serveru podepsal tehdejší libyjský ministr
zahraničních věcí Moussa Koussa, údajně
odkazuje na "dohodu o finanční podpoře kampaně
kandidáta francouzských prezidentských voleb
Nicolase Sarkozyho ve výši 50 milionů eur."
Současný prezident Sarkozy popřel toto i podobná
dřívější nařčení. V dokumentu nebylo uvedeno, že
by libyjské peníze byly skutečně předány.
Nejnovější zpráva přichází několik dnů před
druhým kolem prezidentských voleb, ve kterých
Sarkozy soupeří o znovuzvolení se socialistou
Francoisem Hollandem. Mluvčí Sarkozyho
kampaně Nathalie Kosciusko-Morizet pro agenturu
AFP uvedla, že finanční prostředky pro Sarkozyho
kampaň pro rok 2007 byly schváleny Ústavní
radou a to bez výhrad.

Generální tajemník OSN Ban Ki-moon na
návštěvě v Barmě
Předmětem jeho návštěvy bude i setkání s hlavní
představitelkou Národní ligy pro demokracii Aung
San Suu Kyi. Dále je na programu jednání s
barmským prezidentem a návštěva severní části
země, která je součástí tzv. zlatého trojúhelníku, a
kde OSN započala program na eradikaci
makových polí. V současné době je na státní
návštěvě Barmy také vysoká představitelka EU
Catherine Ashton.

Čína a Rusko podepsaly 27 obchodních smluv
v hodnotě 15 miliard USD
Čínský vicepremiér Li Keqiang ve svém prohlášení
dále uvedl, že objem vzájemného zahraničního
obchodu vzrostl během minulého roku meziročně o
42, 7% a vykázal tak hodnotu 79,24 miliard USD.
Mezi hlavní obory rusko-čínské spolupráce patří
energetika, finančnictví a strojírenství.

Haiti hlásí každý den na 150 dalších případů
výskytu cholery
Podle národního koordinátora pro boj s nemocemi
Francoise Donalda je největší rozmach výskytu
této nemoci v oblasti hlavního města a na západě
země, především v regionu Croix des Bouquets.
Dodává, že v regionech, kde haitské ministerstvo
zdravotnictví začalo s vakcinací obyvatel, nebyly
hlášeny žádné případy. Ministerstvo zdravotnictví
se nyní obává zvýšeného výskytu cholery z

důvodu silných dešťů, které momentálně zemi
sužují. Pouze za rok 2011 na tuto nemoc zemřelo
na 7 000 osob. Podle statistik by se v letošním
roce mohlo cholerou nakazit až 200 000 obyvatel,
což je o více, než polovinu méně, než tomu bylo
právě v roce 2011, kdy onemocnělo na 5%
haitského obyvatelstva.

Paraguay podepsala s Brazílií dohodu o rozvoji
společného pohraničí
Dohoda by se měla týkat strategického rozvoje
společného pohraničí, stejně tak, jako redukce
chudoby a zvýšení bezpečnosti. Díky této smlouvě
by dále mělo dojít ke zlepšení zásobovacího
řetězce a ke zvýšení investic v regionech Paraná a
Mato Grosso do Sul. Obě země se shodují, že
výsledky této dohody budou viditelné po dlouhé
době. Dodávají, že se jedná o mezník v plánech
pro rozvoj regionu organizace Společného jižního
trhu (Mercosur).

Španělská vláda vylučuje potřebu čerpání
finanční podpory od členských zemí eurozóny
Španělská vláda přiznává, že ekonomika země je
ve velké krizi, a proto by tamní banky mohly
potřebovat další pomoc. Vylučuje ale čerpání
finanční pomoci od ostatních členů
eurozóny. Řada analytiků i přes to varuje, že
pokud se stav ekonomiky země nezlepší,
Španělsku jiná možnost, než čerpání z evropských
záchranných fondů, nezbude. Evropská komise
dnes vyjádřila zemi svou podporu a doufá, že
Španělsko bude schopno letos i příští rok snížit
rozpočtový deficit tak, jak to původně slíbilo.
Španělsko se nyní potýká s více, jak 24%
nezaměstnaností a se sníženým ratingem.

Německá kancléřka Angela Merkel zvažuje
politický bojkot EURO 2012
Německá kancléřka Angela Merkel zvažuje
politický bojkot Mistrovství Evropy ve fotbale 2012
na Ukrajině v případě, že před zahájením
šampionátu nebude propuštěna z vězení bývalá
ukrajinská premiérka Julija Tymošenko. Napsal o
tom v neděli německý týdeník
Spiegel. Podle průzkumu provedeného
Sociologickým ústavem Emnid zastává
52% Němců názor, že by Německo mělo účast na
Euro 2012 odmítnout.

Uruguayský export ryb se v roce 2011 zvýšil o
20%
Za rok 2011 Uruguay vyexportovala přes 102 000
tun s celkovou hodnotou 236 milionů USD. Tuna
ryb tedy stojí přes 2 300 USD, což je o 22% více,
než minulý rok. Hlavním trhem pro export
uruguayských ryb je Brazílie, následována Čínou a
Nigérií. Země loví především pstruhy, štikozubce
nebo žraloky modravé.
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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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