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Argentina hledá alternativní destinaci pro
vývoz svého bio-dieselu
Po té, co španělská vláda rozhodla o ukončení
dovozu argentinského bio-dieselu, jako o reakci na
znárodnění argentinské ropné společnosti YPF,
která byla z 51% kontrolována španělským
Repsolem, hledá argentinská vláda alternativní
destinaci pro vývoz téměř milionu tun bio-dieselu.
Podle zemědělského konzultanta Gustava Lopeze
by argentinský bio-dieselu mohl putovat např. do
Francie, Německa nebo by byl využit přímo v
Argentině. Země se drží mezi 4 státy s nejvyšší
produkcí bio-dieselu. Je ale zemí s největším
exportem tohoto paliva.

Bolívie znárodnila energetickou společnost
Energetická společnost Transportadora de
Electricidad je dceřinou společností španělské
firmy Red eléctrica espa

Prezident Chávez žádá Radu státu o vystoupení
Venezuely z Inter-americké komise pro lidská
práva
Podle prezidenta Venezuely je Inter-americká
komise pro lidská práva (IAHCR) totiž ,,nástrojem
USA, který Spojené státy používají proti
Venezuele". Právě IAHCR, což je těleso vytvořené
pod Organizací amerických států (OAS) několikrát
kritizovalo Venezuelu a upozorňovalo na
porušování lidských práv v zemi. Opoziční
prezidentský kandidát Henrique Capriles se k věci
vyjádřil se slovy, že vystoupení z IAHCR by bylo
,,nezodpovědné".

Spotřeba domácností ve Spojených státech
vzrostla během března 0,3%
Podle nejnovějších údajů rostl kromě spotřeby i
průměrný osobní příjem, který se zvýšil o 0,4%.
Spotřebitelské chování je pro Spojené státy
klíčové, protože výdaje spotřebitelů tvoří celých
70% ekonomické aktivity v zemi. Podle ekonomů
stojí za zvýšeným utrácením především klesající
nezaměstnanost a nezvykle teplé počasí –
v prvním čtvrtletí tohoto roku dosáhly průměrné
teploty v USA nejvyšší hodnoty od roku 1895.

Průmyslová výroba ve Spojených státech
rostla během dubna nejvíce za poslední rok
Podle údajů Institutu pro řízení dodávek (ISM)
zaznamenal index průmyslové aktivity meziměsíční
růst o 1,4 bodu na dubnových 54,8 bodu, přičemž
jakákoliv hodnota nad 50 značí růst. Zaměstnanost
v průmyslovém sektoru dosáhla 9měsíčního
maxima, což je považováno za dobré znamení
před oznámením oficiálních výsledků celkové
zaměstnanosti tento pátek. Oznámená čísla se
kladně odrazila na akciových trzích – Dow Jones
Index vzrostl o 0,6%, Nasdaq o 1%.

Malajská vláda poprvé v historii představila
plán na zavedení minimální mzdy
Tato snaha podpořit domácnosti s nižším příjmem
tak přiživuje spekulace o blížících se volbách.
Minimální mzda tamních obyvatel by se měla
pohybovat okolo 280 USD na měsíc. Malajsie je v
současnosti třetí největší ekonomikou jihovýchodní
Asie, přičemž současné vládní plány hovoří o
snaze stát se plně rozvinutým státem do roku
2020.

Australská centrální banka snížila diskontní
sazbu o 0,5%
Důvodem snížení hlavní úrokové míry jsou prý
slabší ekonomické podmínky v zemi, ačkoliv
inflace se prý dle tamních ekonomů vyvíjí příznivě.
Současná diskontní sazba je tak na úrovni 3,75%.

Japonské firmy i nadále hledají alternativní
zdroje energie
Důvodem je snaha o kompenzaci deficitu
způsobeného březnovou havárií elektrárny
Fukushima a následnými výpadky v zásobování
elektrickou energií. Po ní bylo v Japonsku
uzavřeno 53 z celkem 54 jaderných reaktorů.
Poslední zbývající má být odstaven v květnu
tohoto roku. Dodavatelé elektrické energie se tak
přeorientovali na tepelné elektrárny, jejichž zdroje
jsou uhlí, ropa a zemní plyn. Japonsko, které je
největším světovým dovozcem zemního plynu, tak
i nadále hledá jeho další zdroje tohoto paliva.
Objem dovozu zemního plynu meziročně vzrostl o
18%. Japonské firmy Japan's Mitsubishi
Corporation a Mitsui & Co dnes oznámily plán na
investici do australského projektu na těžbu
zemního plynu ve výši 2 mld USD. Zavázaly se
také k nákupům 1,5 milionu tun zemního plynu
ročně.

Indie a Japonsko se dohodly na další
spolupráci v oblasti námořní bezpečnosti
K dohodě došlo během setkání, kterého se
účastnily ministři zahraničí obou zemí. Země
ohlásily plánované námořní cvičení, které by se
mělo u pobřeží Japonska konat v průběhu června
a také spolupráci v boji proti pirátství a to zejména
v oblasti Adenského zálivu a pobřeží Somálska.
Součástí jednání bylo také téma spolupráce v
oblasti jaderné energetiky a debata o vývoji situace
v Barmě, Afghanistánu a na Korejském
poloostrově.

Indie vykázala vysoký deficit obchodní bilance
Přestože export zaznamenal meziroční nárůst o
21%, hodnota importu vzrostla během posledního
fiskálního o 32,2%. Schodek obchodní bilance tak
má nyní hodnotu 184,9 miliard USD. I přes vysoký
deficit prý objem vývozu splnil plán vlády.

Burundi dočasně zruší cla na dovážené
základní potraviny
Vlivem nepříznivého počasí klesla v roce 2011
produkce potravin ve středoafrické zemi o 30 %
oproti roku předcházejícímu. Zlepšení se
neočekává ani v roce letošním. Vláda proto
osvobodí základní dovážené potraviny od cla, aby
snížila zvyšující se životní náklady obyvatel.
Meziroční inflace v Burundi dosáhla v březnu 24,5
%, což je o 2,5 % více než v měsíci
předcházejícím.

Inflace Pobřeží slonoviny klesla na 0,6 %
Podle Národního statistického úřadu se meziroční
inflace v západoafrické zemi v březnu snížila na
0,6 %, oproti únorové inflaci pohybující se na
hranici 2 %. V polovině března Mezinárodní
měnový fond (MMF) předvídal zemi 8% růst HDP
v letošním roce. Ekonomika země představuje asi
40 % z celkové africké měnové unie CFA franku,
kterou tvoří osm zemí.

Generální tajemník OSN vyzval obě strany
konfliktu v Sýrii ke spolupráci s
pozorovatelskou misí OSN
Generální tajemník OSN Ban Ki-moon včera
odsoudil bombové útoky v syrském městě Idlib.
Vyzval obě strany v Sýrii, aby okamžitě ukončily
násilí a především začaly bezpodmínečně
spolupracovat s pozorovatelskou misí OSN. Rada
bezpečnosti OSN schválila návrh na rozšíření mise
na 300 členů.  Ke klidu zbraní v zemi vyzvala i
Evropská unie. 

Čína a Rusko odmítají sankce pro Súdán a Jižní
Súdán
Delegáti 15 zemí Rady bezpečnosti OSN se
v pondělí v New Yorku sešli, aby projednali
rezoluci k otázce Súdánu a Jižního Súdánu. OSN
zvažuje uvalení diplomatických a ekonomických
sankcí na obě země podle článku 41 Charty OSN.
Důvodem jsou střety mezi oběma státy, které by
mohly přerůst v dlouhodobý válečný konflikt. Čína i
Rusko případné sankce odmítají.

Malawi přistoupí k devalvaci měny
Po náhlé smrti prezidenta Bingu wa Mutharika a
nástupu prezidentky Joyce Banda do úřadu země
obnovila jednání s Mezinárodním měnovým
fondem (MMF) o poskytnutí finanční pomoci, která
byla minulý rok pozastavena. Podle ministra
financí Kena Lipenga Malawi k devalvaci místní
měny kwacha přistoupí, jak požaduje MMF, datum
a výši devalvace ale ministr neuvedl. V prosinci
MMF navrhl Malawi 50% devalvaci.

Pobaltské státy vyzvaly, aby jednání o názvu
Makedonie a jednání o její přístupu do EU
probíhaly paralelně
Název země by neměl bránit Makedonii v
evropském integračním procesu, jednání vedená
OSN a přístupová jednání by se měla konat
souběžně. Uvádí to dopis pobaltských států Litvy,
Lotyšska a Estonska, který naléhá na dánské
předsednictví EU, aby začlenilo otázku vstupních
rozhovorů Makedonie do programu jednání Rady
EU v červnu.

Inflace v Keni nadále klesá
Meziroční inflace Keni již čtyři měsíce po sobě
klesá. K nižší inflaci přispívá i snížení cen potravin.
Snižující inflaci avšak může ohrozit vyšší cena
pohonných hmot, k jejímuž navýšení přistoupila v
polovině dubna Energetická regulační komise
(ERC). Podle analytiků by se dubnová inflace měla
pohybovat kolem 15 %, v listopadu přitom inflace
přesáhla 20 %.

Čína nabídla Jižnímu Súdánu 8 miliard USD na
rozvojové projekty
Na rozvojové projekty v oblasti vodní energie,
infrastruktury a zemědělství nabídla Čína 8 miliard
USD, uvedl to jihosúdánský ministr informací
Benjamin Barnaba. Projekty by v případě
akceptace nabídky byly realizovány čínskými
společnostmi.

Od 1. května se vývozní clo na ruskou ropu
snížilo o 2,6%
Od dnešního dne se vývozní clo na ruskou ropu
snížilo o 2,6% na 448,6 dolarů za tunu z
původních 460,7 dolarů za tunu. Stalo se tak na
základě ustanovení podepsaného 23. dubna 2012
ruským premiérem Vladimirem Putinem. Paušální
sazba vývozního cla na lehké a těžké ropné
produkty kromě benzínu se po použití nové
metody výpočtu snížila na 296 dolarů za tunu v
porovnání s 304 dolary za tunu v dubnu 2012. Daň
z benzinu byla zachována na úrovni 90% výše
daně z ropy (403,7 dolarů za tunu).

Portugalská rada ministrů přijala rozpočtovou
strategii pro roky 2013-2016
Ta předpokládá, že portugalský rozpočtový deficit
klesne v roce 2013 na 3% HDP, v roce 2016 pak
na 0,6% HDP. Portugalský ministr financí Vitor
Gaspar uvedl, že dokument, který byl schválen
vládou, je založen na závěrech dokumentu
podepsaného v roce 2011, díky kterému byla
Portugalsku udělená půjčka ve výši 78 miliard eur
od MMF a EU. "Dnešní rozpočtová strategie je
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nutná pro splnění podmínek tohoto memoranda,"
uvedl Gaspar. Přijatý dokument prý nestanoví
žádné daňové změny, ale pouze opatření ke
snížení veřejných výdajů. Gaspar také uvedl, že by
portugalská ekonomika měla v roce 2016 růst o
2,5%.

Evropští političtí představitelé ruší své cesty na
Ukrajinu v souvislosti s kauzou ex-premiérky
Julije Tymošenko
Někteří evropští politici zrušili své plánované cesty
na Ukrajinu kvůli obvinění z týrání bývalé
ukrajinské premiérky Julije Tymošenko. Mistrovství
Evropy ve fotbale, které proběhne částečně na
Ukrajině, se již rozhodli bojkotovat předseda
Evropské komise José Manuel Barroso a
eurokomisařka pro spravedlnost Viviane Reding,
stejný postup zvažují i němečtí političtí
představitelé. Ukrajinské ministerstvo zahraničí
rovněž informovalo o tom, že prezidenti Rakouska,
České republiky, Německa, Itálie a Slovinsku
odmítli účast na summitu lídrů střední a východní
Evropy v Jaltě, plánovaného na 11. - 12. květena.

Rusko a Čína jsou v čele zemí porušujících
autorská práva
Úřad nejvyššího obchodního představitele USA
(USTR) zveřejnil výroční zprávu „Watch List 2011“,
hodnotící stav ochrany práv duševního vlastnictví
ve světě. V čele seznamu se nachází Rusko a
Čína, kde je dle dokumentu "nejtěžší zabránit
krádežím duševního vlastnictví", na předních
místech jsou dále země jako Argentina, Kanada,
Indie, Alžírsko, Venezuela, Izrael, Indonésie,
Pákistán, Thajsko, Ukrajina a Chile. Z
přítomnosti na seznamu USTR neplynou žádné
sankce, autoři však očekávají, že dokument
podpoří vlády daných zemí v aktivnějším boji proti
pirátství.

Finská společnost Nokia údajně odprodá
luxusní značku Vertu
Dle listu Financial Times je Nokia blízko dohodě s
britskou finanční skupinou Permira ohledně
odprodeje firmy Vertu, která se zabývá vývojem a
výrobou luxusních mobilních telefonů. Žádná ze
stran plánovanou transakci prozatím nepotvrdila.
Nokia se chce do budoucna zabývat především
výrobou smartphonů ve spolupráci s Windows
Phone. Cena akcí Nokie před časem výrazně
spadla kvůli varovnému výhledu společnosti a dle
některých analytiků firma již ztratila své prvenství
ve výrobě mobilních telefonů ve prospěch
společnosti Samsung.

Prezidenti Slovinska, Rakouska a Bulharska
odmítli účast na summitu států Střední Evropy
na Jaltě
Předtím účast odmítl prezident Německa Joachim

Gauck a prezident České republiky Václav Klaus.
Oba jako důvod udali námitky ohledně věznění
bývalé ukrajinské premiérky Julije Tymošenko. To
samé nyní uvedl i bulharský prezident Rosen
Plevneliev. Prezident Slovinska Danilo Tuerk
uvedl, že má "jiné závazky", z časových důvodů se
omluvil i prezident Rakouska Heinz Fischer.
Naopak prezident Slovenska Ivan Gašparovič
údajně odmítnutí cesty neplánuje. Jeho mluvčí
uvedl, že dle prezidenta je "otevřený dialog, který
umožňuje prodiskutování námitek bez obalu, tím
správným způsobem".

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.

Předseda Evropské komise José Barroso se
nehodlá zúčastnit Euro 2012 na Ukrajině
Uvedla to v pondělí jeho tisková mluvčí Pia
Ahrenkilde Hansen. Znova také vyjádřila
znepokojení Evropské unie ohledně stávající
situace na Ukrajině, přičemž odkázala na
prohlášení vysoké představitelky EU Catherine
Ashton, která mimo jiné kritizovala selektivní
použití systému soudnictví na Ukrajině, a to
zejména ve vztahu k bývalé premiérce Juliji
Tymošenko.

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.
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