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Mluvčí republikánského prezidentského
kandidáta Mitta Romneyho pro zahraniční
záležitosti Richard Grenell odstoupil
Oficiálním důvodem odstoupení z funkce jsou
osobní důvody. R. Grenell působil v minulosti
mimo jiné jako mluvčí americké mise v rámci
Spojených národů v době vlády bývalého
prezidenta G. W. Bushe.

Společnost IBM kupuje společnost Tealeaf
Technology
Společnost Tealeaf byla založena roku 1999 a
specializuje se na vytváření softwaru umožňujícího
společnostem analyzovat a rychleji reagovat na
spotřebitelské chování. Jedná se již o 6.
společnost, kterou společnost IBM koupila od roku
2010 ve snaze zefektivnit své marketingové
kampaně. Finanční podrobnosti obchodu prozatím
nebyly zveřejněny.

Společnost MasterCard oznámila 21% nárůst
příjmů v prvním kvartálu roku 2012
Zákazníci společnosti uskutečnili pomocí
platebních karet o 17% více transakcí než ve
stejném období předchozího roku, celková suma
dosáhla 629 miliard amerických dolarů. Objem
transakcí stoupal více mimo Spojené státy, kde
dosáhl 20% růstu, v rámci USA šlo pak o 16% růst.
Celkem bylo v prvních třech měsících roku 2012
uskutečněno pomocí karet MasterCard 7,7 miliardy
transakcí. Čistý zisk společnosti dosáhl v prvním
kvartálu 682 milionů amerických dolarů.

Venezuela zvyšuje minimální mzdu
Dnes vešla v platnost první fáze zvýšení mezd po
té, co prezident Hugo Chávez na začátku dubna
tento fakt oznámil. V první fázi se mzdy zvyšují o
15%, v září o dalších o 17,5%. Po 1. září letošního
roku bude minimální mzda činit 413,9 USD. Ze
zvýšení mezd by mělo těšit na 4 miliony
pracovníků. Podle poslance Daria Vivase
minimální mzda v zemi bude po celkovém
navýšení o 32,5% nejvyšší minimální mzdou v
Latinské Americe.

Při útoku na demonstranty zemřelo v Káhiře
údajně 20 lidí
V úterý večer se salafističtí demonstranti střetli
s dosud neznámými ozbrojenci. Po útoku podle
egyptských médií zemřelo nejméně 20 lidí, další
desítky byly zraněny. Salafističtí demonstranti
protestovali nedaleko budovy ministerstva obrany
v Káhiře proti vojenské vládě. Podle demonstrantů
se vojenská vláda snaží udržet v čele země
manipulací s květnovými prezidentskými volbami,
z nichž volební komise vyloučila 10 kandidátů,
včetně salafistického kandidáta Hazem Abu
Ismaila.

Soukromý sektor ve Spojených státech najímal
během dubna nejméně zaměstnanců za
posledních 7 měsíců
Nová data vyvolala znepokojení a diskuzi o dalším
vývoji zaměstnanosti v USA. Podle původních
odhadů ekonomů se očekávalo vytvoření 177 000
nových míst, reálné číslo dosáhlo 119 000 nových
pracovních pozic. V současnosti se nejvíce
očekávají data o celkové zaměstnanosti za
poslední měsíc, která má americká vláda zveřejnit
tento pátek.

Argentinská poslanecká sněmovna dnes začala
jednat o schválení znárodnění ropné
společnosti YPF
Argentinská poslanecká sněmovna jedná o
schválení znárodnění ropné společnosti YPF týden
po té, co znárodnění schválil senát. Předpokládá

se, že pro schválení zákona bude hlasovat většina
poslanců. Společnost YPF byla z 51%
kontrolována španělským Repsolem. Španělsko na
znárodnění reagovalo např. zastavením dodávky
bio-dieselu a sóji z Argentiny. 

Indie příslibila pomoc Afghanistánu po stažení
aliančních vojsk v roce 2014
Ministři zahraničí obou státu projednávali tuto
otázku v rámci Indicko-pákistánské rady
partnerství, založené v říjnu minulého roku. Jednali
také o protiteroristických a bezpečnostních
opatřeních a o vybavení afghánských
bezpečnostních složek a školení jejich členů.
Indický ministr zahraničí označil otázku stability a
bezpečnosti v Afghanistánu za klíčovou pro situaci
v celé oblasti. Indie se postavila proti předčasnému
stažení vojsk NATO a upozorňuje, že by tento krok
mohl usnadnit Talibanu a podobným
skupinám návrat k moci ve státě.

Podle průzkumu agentury Gallup je 31% Indů
nespokojeno se svojí životní úrovní
Celkem 240 milionů obyvatel se v průzkumu
spokojenosti s životní úrovní vyjádřilo jako
"trpících". Celosvětový průměr se přitom pohybuje
na úrovni 13%. Podle údajů agentury se jedná
zejména o obyvatele z nejchudších a nejméně
vzdělaných sociálních vrstev, kteří jako příčiny své
nespokojenosti uváděli zejména nízký příjmem,
špatné vzdělání a zaměstnání. Průzkum nicméně
ukázal, že procento osob, které se označily jako
"trpící", narostlo napříč všemi sociálními vrstvami.
Dále bylo zjištěno, že 73% obyvatel je
znepokojeno výskytem korupce ve vládních
kruzích.

Podle Španělska by Bolívie mohla zastrašit své
investory znárodněním energetické společnosti
Španělský ministr financí Luis de Guindos varoval
Bolívii před možností odrazení zahraničních
investorů po té, co prezident Evo Moráles oznámil
znárodnění energetické společnosti
Transportadora de Electricidad (TDE), která byla
dceřinou společností španělské Red
electricidad espa

Členové Národní ligy pro demokracii v čele s
představitelkou Aung Suu Kyi složili přísahu a
vstoupili do parlamentu
Suu Kyi a ostatní členové opoziční strany složili
oficiální slib v budově parlamentu v hlavním městě
Barmy Nay Pyi Taw. V oficiálním prohlášení bylo
řečeno, že strana zrušila bojkot parlamentu
zejména kvůli voličům, kteří v ni vložili důvěru.
Ukončení bojkotu parlamentního slibu prý ale
neznamená ukončení bojů za změnu znění
současné ústavy, která ukotvuje politickou roli
ozbrojených sil.

Euro posílilo proti britské libře i americkému
dolaru
Na začátku tohoto týdne posílilo Euro o 0,2% vůči
americkému dolaru zvláště proto, že americký
dolar nepříznivě ovlivnily údaje z americké
ekonomiky. Proti britské libře posílilo Euro o 0,5%
z důvodu výraznějšího poklesu průmyslového
sektoru, než se původně očekávalo.

Kancléřka Angela Merkel uvažuje o doplňku ke
stávájící smlouvě o fiskální odpovědnosti
Snahu o vyrovnané rozpočty by tedy mělo doplnit i
podporování hospodářského růstu. Pro deník
Leipziger Volkzeitung se kancléřka vyjádřila, že se
na červen připravuje agenda zaměřená na růst.
Zároveň s podporou zaměstnanosti by tato nová
politika růstu měla navrátit státům

konkurenceschopnost. Novodobou obdobu
‚Marshallova plánu‘ chce představit i Evropská
komise (EK).

Švýcarské bance UBS klesl v prvním čvtrtletí
zisk o 54%
Čistý zisk velké švýcarské banky UBS klesl za
první tři měsíce letošního roku na 909 USD.
Poklesl tedy více než o polovinu čistého zisku
vykázaného o rok dříve. Banka uvedla, že příčinou
jsou obavy z krize eurozóny, deficit USA a celková
globální nejistota. Banka, která měla problémy už
od počátku finanční krize a musela být zachráněna
švýcarskou vládou, chce nyní přesunout své
zaměření na privátní bankovnictví.

Nejčastěji na světě cenzuruje média Eritrea
Podle zprávy Výboru na ochranu novinářů (CPJ) je
Eritrea na prvním místě žebříčku, který hodnotí
cenzuru médií. Z afrických zemí v první desítce
skončila i Rovníková Guinea. Výbor na ochranu
novinářů uvádí, že všechna eritrejská média jsou
kontrolována vládou a zahraniční novináři nemají
přístup do země.

Vojenské jednotky v Mali obsadily základnu
protivládních odpůrců
Provládní síly převzaly kontrolu nad hlavní
vojenskou základnou odpůrců vojenské vlády,
která stojí v čele země od vojenského převratu z
druhé poloviny března. Dvoudenní boje vypukly
v pondělí večer v hlavním městě Bamako. Podle
ředitele nemocnice v Bamaku Abdoulaye Nene
Coulibaly při střetech zemřelo nejméně 14 lidí a
dalších 40 bylo zraněno.

V Libyi začala registrace kandidátů do
červnových voleb
Od úterý se mohou kandidáti do Národního
shromáždění registrovat. Po celé Libyi bylo
otevřeno na 1500 registračních středisek. Jde o
první volby po pádu Muammara Kaddafiho. Nové
složení Národního shromáždění, které bude tvořit
80 zástupců politických stran a 120 nezávislých
kandidátů, následně sepíše novou ústavu.

Při útoku Al-Shabaab zemřeli v Somálsku tři
poslanci
Nejméně šest lidí, včetně tří členů parlamentu, bylo
zabito při sebevražedném útoku v hlavním městě
Somálska. K odpovědnosti za útok v hotelové
kavárně v Mogadišu, kde se vládní a vojenští
představitelé scházejí, se přihlásila militantní
islamistická skupina Al-Shabaab. Somálsko je bez
funkční vlády od roku 1991, skupina Al-Shabaab
ovládá jih země, přes značnou pomoc jednotek
Africké unie (AU).

Významným tématem prezidentské kampaně v
USA se stalo zabití velitele Al-Kaidy Usámy Bin
ládina
Demokratická strana Spojených států amerických
zveřejnila video, ve kterém vyzdvihuje krok
Baracka Obamy, který vedl k zabití velitele
Al-Kaidy Usámy Bin Ládina v Pákistánu. Autoři
videa se táží, zdali by republikánský prezidenstký
kandidát Mitt Romney jednal stejně. Republikáni
takový způsob vedení kampaně kritizují. Bývalý
kandidát na prezidenta za republikánskou stranu
John McCain to označil za laciné zneužití
vzpomínky na 11. září k politickému účelu.
Odborníci zdůrazňují, že Baracku Obamovi v
kampani může značně pomoci zdařilý odchod
amerických ozbrojených sil z Iráku a právě zabití
Usámy Bin Ládina.
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Velitel mise OSN v Sýrii dorazil do Damašku
Velitel pozorovací mise OSN, norský generál
Robert Mood, kterého jmenoval generální tajemník
OSN Ban Ki-moon, dorazil do Damašku. Jeho
úkolem má být koordinace neozbrojených členů
mise OSN po celé zemi a dohlížení na
implementaci mírového plánu zvláštního vyslance
OSN a Ligy arabských států Kofiho Annana. Podle
generála Roberta Mooda by měla mise OSN plně
fungovat do konce května.

Čína požaduje omluvu od Spojených států
amerických
Čínský disident a aktivista za lidská práva Chen
Guangcheng, který zůstával na území americké
ambasády v Pekingu, ji  opustil a vyhledal
lékařskou pomoc v pekingské nemocnici. Strávil
tak na americké ambasádě 6 dní. Čínské
ministerstvo zahraničních věcí požaduje od
Spojených států omluvu za to, že Chen
Guangchengovi poskytly azyl. Jednalo se o první
oficiální vyjádření k tomuto případu.

Dánsko revidovalo prognózu rozpočtového
deficitu z 5,5% na 4,1% HDP v letošním roce
Dánská vláda nyní počítá s vyššími příjmy z
prodeje ropy, stejně jako s vyššími příjmy do
státního rozpočtu od státních a soukromých
důchodových fondů, což znamená, že rozpočtový
deficit pro rok 2012 odhaduje na 4,1% HDP. Vláda
revidovala i prognózu pro rok 2013, kde původně
počítala s deficitem 2,6% HDP, zatímco nyní
očekává 1,9% HDP. Dánsko by tak v příštím roce
mělo splnit podmínky tříprocentní hranice deficitu
veřejných financí Evropské unie.

Britský průmysl v dubnu zpomalil
Důvodem je zřejmě pokles poptávky po britských
výrobcích v zemích eurozóny. Index nákupních
manažerů (PMI) britského průmyslového sektoru
klesl z březnových 51,9 bodu na 50,5 bodu v
dubnu, přičemž 50 bodů je hranice, která odděluje
růst od poklesu. Údaje vyplývají z průzkumu
agentury Markit a institutu CIPS.

Holandský kabinet hrozí bojkotem Euro 2012
na Ukrajině
Stane se tak prý, pokud Kyjev nezlepší zacházení
s vězni. Holandský ministr zahraničí Uri Rosenthal
uvedl, že věc se týká především léčby bývalé
premiérky Julije Tymošenko, která je v současné
době ve vězení. Možný bojkot Mistrovství Evropy
ve forbale by se nevztahoval na holandské národní
fotbalové družstvo. Euro 2012 by se však
nezúčastnili členové vlády a královské rodiny.
Rosenthal trvá na tom, aby před přijetím
konečného rozhodnutí došlo k diskusi ministrů
zahraničních věcí zemí EU.

Krize v eurozóně ovlivňuje míru
nezaměstnanosti v Rakousku
V dubnu se počet nezaměstnaných v zemi zvýšil
na 321.817 lidí. Míra nezaměstnanosti v Rakousku
vzrostla dle údajů Evropské unie, mezi ostatními
členy bloku je však stále nejnižší, pohybuje se
okolo 4,3%. Zprávu zveřejnil list Die Presse.

Ve Španělsku proběhly další protivládní
demonstrace 
Desítky tisíc lidí vyšly v úterý do španělských ulic,
aby u příležitosti Svátku práce znova protestovaly
proti vládním úsporným opatřením a reformě trhu
práce. Nejmohutnější demonstrace se konala v
Madridu, kde odbory hlásí asi 100.000
protestujících.

Budoucí rumunský premiér Victor Ponta
představil složení nové vlády
Poté, co byla středo-pravicové vládě Mihaie
Razvana Ungureanua minulý pátek parlamentem
vyslovená nedůvěra, pověřil rumunský prezident
Traian Basescu sestavením nové vlády Victora
Pontu. Ten v rámci představení nových členů
kabinetu uvedl: "Jednou z priorit nové vlády bude
napravit sociální nespravedlnost a nerovnováhu,
která se vytvořila úspornými opatřeními přijatými
odstupujícím kabinetem". Uvedl také, že je
nezbytné, aby Rumunsko dodržovalo své závazky
jak k mezinárodním partnerům, tak k vlastním
občanům. Počet členů nové vlády stoupne z 16 na
21. Už nyní je jasné, že například ministr pro
evropské záležitosti odstupující vlády, nestraník
Leonard Orban, bude zastávat stejnou funkci i v
novém kabinetu. Nová vláda požádá o důvěru v
pondělí.

Facebook představil nový nástroj na podporu
dárcovství orgánů
Od tohoto týdne jsou uživatelé sociální sítě
Facebook v USA a Velká Británii schopni používat
tuto stránku k zapsání do registru dárců orgánů.
Stávající dárci budou moci zveřejnit svůj status na
jejich profilu.

Turecký parlament navrhne novou ústavu
zaručující více práv menšinám
"Turecký parlament zahájí přípravu nové ústavy,
která má zaručí více práv menšinám, zejména
Kurdům," uvedl v úterý parlamentní zdroj. Nový
text by měl nahradit ústavu vypracovanou armádou
po převratu z roku 1980. "Konzultace s politickými
stranami a skupinami občanské společnosti jsou u
konce a psaní textu začne v příštích dnech," uvedl
zdroj, který hovořil pod podmínkou anonymity.
Návrh textu pak bude představen a uveden k
hlasování parlamentu. Aby vstoupil v platnost,
musí být také schválen v referendu.

Makedonské ministerstvo vnitra našlo údajné
pachatele vražd ve Smilkovci
Vraždy, které byly odsouzeny hlavními představiteli
Makedonie, má na svědomí pravděpodobně
skupina vyznavačů radikálního islámu. Některé ze
zatčených osob dle makedonského ministra vnitra
bojovaly v Afghánistánu a Pákistánu proti vojskům
NATO. Z různých důvodů bylo zatčeno celkem 20
osob, které ministerstvo vnitra hodlá obvinit z
terorismu. Cílem vražd bylo údajně vytvořit pocit
strachu v širší veřejnosti. Většina ze zatčených
osob má makedonské občanství.

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.
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