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Podle žebříčku agentury Bloomberg jsou 4 z
deseti nejsilnějších bank na světě v Kanadě
V porovnání s bankami ve Spojených státech jsou
kanadské banky konzervativnější a je u nich těžší
získat půjčku. Kanadský bankovní systém jako
celek je také mnohem více regulovaný. Žebříček
byl vytvořen na základě struktury aktiv, nákladů,
vkladů či kapitálové přiměřenosti. Nejvýše se
z amerických bank v žebříčku umístila JPMorgan
Chase na třináctém místě.

Společnost Facebook oznámila cenové rozpětí
svých akcií na 28 až 35 amerických dolarů za
kus
Hodnota společnosti by tak po vstupu na trh mohla
dosáhnout až na 95 miliard amerických dolarů, na
samotném prodeji by pak společnost mohla vydělat
téměř 12 miliard USD. Analytici před oznámení cen
odhadovali celkovou hodnotu společnosti přes 100
miliard USD a rozpětí od 30 do 40 USD za akcii.
Vstup akcií společnosti Facebook na akciový trh
Nasdaq, který by se měl uskutečnit 18. května
tohoto roku je jednou z nejočekávanějších událostí
ve finančním sektoru v tomto roce.

Republikán N. Gingrich odstoupil z boje o
prezidentské křeslo ve Spojených státech
Po svém odstoupení veřejně podpořil nynějšího
lídra M. Romneyho, kterému tak zůstává v souboji
o oficiální republikánskou nominaci jediný
protikandidát, kterým je Ron Paul. Ten by podle
svých vyjádření měl setrvat až do oficiálního
nominačního sjezdu republikánů v srpnu tohoto
roku, jeho šance se však vzhledem k prozatímním
celkovým výsledkům pohybují již pouze
v teoretické rovině.

Najímání nových pracovních sil během dubna
ve Spojených státech zpomalilo
Zaměstnavatelé přidali v dubnu 115 000 nových
pracovních míst, toto číslo však silně zaostává za
předchozími očekáváními ekonomů. Míra
nezaměstnanosti se přesto snížila na tříleté
minimum, když dosáhla 8,1%. Jedná se o třetí
měsíc v řadě, kdy dochází ke zpomalování růstu
nových pracovních pozic, část analytiků a
ekonomů se proto obává, že dochází k celkovému
zpomalení ekonomiky USA.

Haitský senát schválil kandidáta Laurence
Lamotheho jako nového premiéra
Po měsíci posuzování schválil haitský senát
dosavadního ministra zahraničí Laurence
Lamotheho za nového premiéra země. Na postu
tak nahradil bývalého premiéra Garryho Conille,
který na konci února rezignoval.

Venezuela navrhuje, aby země Latinské
Ameriky a Karibiku vytvořily vlastní komisi pro
lidská práva
Po té, co prezident Hugo Chávez požádal radu
státu o vystoupení z Inter-americké komise pro
lidská práva (IAHRC), ministr zahraničních věcí
Venezuely Nicolás Maduro navrhl, aby země
Latinské Ameriky a Karibiku založily vlastní komisi
pro ochranu lidských práv. Podle ministra by měla
být komise vytvořena pod hlavičkou organizace
UNASUR nebo CELAC. Návrh ministr Maduro
předložil právě na summitu Unie jihoamerických
národů (UNASUR) v kolumbijském městě
Cartagena de las Indias.

Argentinská poslanecká sněmovna
odhlasovala schválení zákona o znárodnění
ropné společnosti YPF
Od středy jednala argentinská poslanecká
sněmovna o schválení zákona o znárodnění ropné

společnosti YPF a o její dceřiné společnosti YPF
Gas. Podle předpokladů byl zákon schválen. Nyní
jej musí podepsat pouze prezidentka země Cristina
Fernández de Kirchner, která minulý měsíc
znárodnění společnosti oznámila. Tento krok zesílil
napětí mezi Argentinou a Španělskem, jehož
společnost Repsol kontrolovala 51% YPF.
Španělsko již na znárodnění reagovalo zastavením
dodávky argentinského bioetanolu a sóji.

Prezident Obama přizval čtyři africké
představitele k jednání G8
Americký prezident Barack Obama pozval
beninského prezidenta Yayi Boni, etiopského
premiéra Meles Zenawi, ghanského prezidenta
Johna Millse a tanzanského prezidenta Jakaya
Kikwete k jednání G8 v Camp David, které se bude
konat 19. a 20 května. Na programu summitu bude
otázka bezpečnosti potravin v Africe. Podle OSN
se sice index cen potravin v dubnu mírně snížil,
stále ale zůstává relativně vysoký.

Státní zástupci žádají 80 let vězení pro Charlese
Taylora
Minulý týden odsouzený bývalý liberijský prezident
by mohl dostat za válečné zločiny, včetně
verbování dětských vojáků, během občanských
válek v Libérii a Sierra Leona až 80 let vězení.
Charles Taylor svou vinu odmítá. O výši trestu
rozhodne speciální soud pro Sierra Leonu v Haagu
30. května.

Univerzity podle ghanského ministra zvyšují
nezaměstnanost v zemi
Podle ministra pro zaměstnanost Moses Asaga
jsou soukromé univerzity důvodem zvyšujícího se
počtu nezaměstnaných v zemi. Každoročně se ke
studiu na univerzitě rozhodne 6 % Ghaňanů. Svým
prohlášením ministr Asaga reagoval na výtku
Odborového svazu obchodu, že vláda dostatečně
nevytváří nová místa. Ministr Asaga tvrdí, že v
posledních třech letech vytvořila vláda na 1,7
milionů nových pracovních míst, avšak podle
místních médií v Ghaně neexistují oficiální
statistické údaje o zaměstnanosti.

Súdán a Jižní Súdán deklarují klid zbraní,
přesto se objevují zprávy o útoku
Po přijetí mírového plánu Africké unie (AU) obě
země ve čtvrtek uvedly, že zastavily útoky.
Následující den avšak Jižní Súdán obvinil Súdán
z leteckého náletu na region Lalop. Obvinění z
útoku Súdán odmítá. Vojenské střety mezi zeměmi
začaly před několika týdny ve sporné oblasti
Heglig, která je bohatá na ropu. Mezinárodní
společenství požaduje okamžité příměří, obávalo
se případné války. V opačném případě hrozí
sankcemi.

Ernest and Young: Podíl přímých zahraničních
investic do Afriky se zvyšuje
Podle společnosti Ernest and Young se přímé
zahraniční investice (FDI) na africkém kontinentu
v roce 2011 navýšily o 27 %. Afrika doteď přijala
kolem 80 miliard USD, do roku 2015 by se FDI
mohly zvednout až na 150 miliard USD.
V současnosti se FDI začínají vracet na hodnoty
investic, které do Afriky proudily před finanční krizí.
Značná část FDI byla v minulém roce investována
do Zambie, Ghany, Botswany, Tanzanie, Kapverd
a Mauriciu.

Devizové rezervy Jižní Korey rekordně vzrostly
Dosáhly rekordní hodnoty téměř 317 mld USD,
tedy o 890 milionů USD více než v březnu. Jižní
Korea je sedmým největším světovým držitelem
devizových rezerv. V roce 2011 centrální banka

provedla investici do 25 tun zlata v souvislosti s
obrannými opatřeními před situací na světových
finančních trzích.

Bombový útok v Pákistánu si vyžádal
minimálně 17 obětí
K útoku došlo v oblasti Bajaur, nedaleko hranice s
Afghánistánem. Přestože byl sebevražedný útok
směřován na příslušníky bezpečnostních jednotek,
většinou obětí jsou civilisté. V oblasti byl vyhlášen
zákaz vycházení. Mluvčí místní odnože hnutí
Taliban uvedl, že se jedná o pomstu za vraždu
dvou povstalců v loňském roce. Oblast Bajaur je
dlouhodobě bojištěm pákistánských
bezpečnostních sil a příslušníků hnutí Taliban.

Světová banka přijala novou strategii
partnerství s Kazachstánem
Ta se zaměří zejména na zvýšení
konkurenceschopnosti země, podporu tvorby
pracovních míst a posílení veřejných financí.
Kazachstán je členem Světové banky od roku
1992 a tato instituce je jedním z klíčových partnerů
země v oblasti rozvoje. V současné době banka
investuje do kazašských projektů 5,6 miliardy USD.

Tržby automobilek BMW a Porsche se zvedly o
14% a 32,4%
Německé automobilky těží hlavně z ekonomického
růstu Číny, kde s rostoucí střední třídou roste i
poptávka po luxusním zboží a věhlasných
značkách. Firma BMW uvedla, že se jejím
největším trhem stala poprvé Čína, která tak
přeskočila USA. Pro Porsche, které prodalo
zákazníkům o 29% více automobilů než před
rokem, se stal klíčový především domácí, čínský a
americký trh.

Řecká konzervativní strana se snaží před
volbami získat přízeň krajní pravice
V neděli 6. května se v Řecku budou konat
parlamentní volby. Přední představitel řecké
konzervativní strany Nová demokracie (ND)
Antonis Samaras ve čtvrtek ve svém projevu
prohlásil, že nelegální imigranti začali tyranizovat
řeckou společnost. Tímto krokem se ND
pravděpodobně snaží získat hlasy krajní pravice. I
když má strana podle průzkumů volby vyhrát,
nepodaří se jí pravděpodobně sestavit v Řecku
tradiční jednobarevnou vládu.

Turecká inflace vzrostla
Turecka meziroční inflace vzrostla na 11,14 %
v dubnu poté, co se stabilně držela na 10,43 % v
předchozích dvou měsících, jak uvedl turecký
Národní statistický úřad. Obecně se podle statistik
zvýšily ceny zboží i služeb až o 16,56 %, přičemž
nejradikálněji vzrostly ceny tabáku a alkoholických
nápojů o 18,53 %.

Irácká Nejvyšší soudní rada rozhodla o
zahájení procesu s uprchlým viceprezidentem
Irácká Nejvyšší soudní rada, která má mimo jiné
na starost jmenování soudců Nejvyššího soudu a
státních prokurátorů, rozhodla, že proti iráckému
viceprezidentovi Tarequ al-Hashemi, který ze
země uprchl a nyní se nachází v Turecku, bude
veden soudní proces za jeho nepřítomnosti. Podle
 Nejvyšší soudní rady čelí irácký viceprezident
al-Hashemi spolu se svou ochrankou 150 žalobám
z podílu na bombových útocích v Bagdádu a z
atentátů na 6 soudců.

Americké bezpilotní letadla pokračují v boji
proti Al-Kaidě v Jemenu
Americký dron (bezpilotní letoun) zabil včera 13
bojovníků Al-Kaidy v Jemenu. Jedná se o
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pokračování bojů jemenské vlády za pomoci
amerických bezpilotních letadel proti Al-Kaidě v
zemi. Její odnož Ansar al-Sharia ovládá většinu
klíčových bodů v oblasti jižního Jemenu. Al-Kaida v
Jemenu patří k nejsilnějším odnožím této
organizace ve světě, zatímco její jádro je podle
amerických představitelů v podstatě zničené.

Americký West point zveřejnil tajné dopisy
Usámy Bin Ládina
Centrum pro boj s terorismem na americké
vojenské akademii West Point zveřejnilo 17 dopisů
vůdce Al-Kaidy Usámy Bin Ládina, které získaly
americké speciální jednotky Navy SEALs během
vojenské operace v Pákistánu, při které byl Usáma
Bin Ládin zabit. 17 dopisů obsahuje 175 stran
textu. Z dopisů vyplývá, že Al-Kaida v době jejich
napsání trpěla jistou bezradností a problémy s
koordinací činnosti jednotlivých center složité
teroristické sítě. Dopisy odhalují mimo jiné
například snahu Al-Kaidy zabít bývalého
amerického velitele jednotek v Afghánistánu a
současného ředitele CIA generála Davida
Petraeuse.

Vysoký představitel ruské armády hrozí
preemptivním úderem Ruské federace, pokud
bude pokračovat protiraketový program NATO
Ruští představitelé dlouhodobě odmítají
protiraketovou politiku NATO, kterou považují za
ohrožení bezpečnosti Ruské federace. Vysoko
postavený představitel ruské armády generál
Nikolai Makarov na konferenci ruského
ministerstva obrany v Moskvě řekl, že Ruská
federace použije vojenské síly k preemptivnímu
úderu, pokud se situace kolem raketové strategie
NATO zhorší. Zástupce generálního tajemníka
Severoatlantické aliance Alexander Vershbow řekl
na té samé konferenci, že plán protiraketové
obrany NATO není v žádném případě zaměřen
proti Ruské federaci.

 

Čínský disident Chen Guangcheng chce
uprchnout do USA 
Čínský disident a aktivista za lidská práva Chen
Guangcheng, který nejprve vyhledal azyl na
americké ambasádě v Pekingu a poté ji opustil
kvůli potřebě lékařského vyšetření, oznámil, že má
v úmyslu získat azyl ve Spojených státech
amerických. Obává se perzekuce své rodiny v
Číně. Aféra poškozuje vztahy Spojených států
amerických a Číny. Republikánští politici tlačí na
Baracka Obamu, aby podpořil Chen Guangchenga
v jeho snaze.

Tuniský soud odsoudil dva policisty za zabití
demonstranta během loňské revoluce
Na 20 let odsoudil tuniský soud dva policisty za
zabití demonstranta během jasmínové revoluce,
která svrhla prezidenta Zine al-Abidine Ben Aliho.
Každý rovněž dostal pokutu ve výši 52 000 USD,
která je určena rodině oběti. Jde o první případ
odsouzení. Více než 300 lidí bylo během tuniského
revoluce zabito. Veřejnost požaduje po vládě
v čele s umírněnými islamisty strany Ennahda
rychlou spravedlnost pro rodiny pozůstalých.

Španělsko prodalo další dluhopisy
Díky solidní poptávce po dluhopisech země se
výrazně zvýšil úrok, který bude Španělsko za
vypůjčené peníze platit. Španělsko na trh umístilo
dluhopisy se splatností 3 a 5 let. Jejich objem byl
vyčíslen na téměř 2,5 miliard EUR. Dnešní aukce
byla pozorně sledována především z toho důvodu,
že se jedná o první aukci po té, co byl zemi snížen
rating.

Španělsko chce v roce 2013 zvýšit daň z
přidané hodnoty
Díky zvýšení daně z přidané hodnoty by mohlo
Španělsko inkasovat na 8 miliard EUR za příští
rok. Zvýšením nepřímých daní tak chce tato země
bojovat proti deficitu státního rozpočtu, který
momentálně činí 8,5% HDP. Podle ministra financí
Luise de Guindose by Španělsko chtělo během
dvou let tento deficit snížit na 3% HDP. Země se
nyní potýká nejen s ekonomickou recesí, ale i s
rekordní nezaměstnaností a snížením hodnocení
úvěrové spolehlivosti. 

Mezinárodní měnový fond nevidí tendence
znárodňování v Latinské americké
Po znárodnění argentinské ropné společnosti YPF,
která byla kontrolována španělským Repsolem,
ohlásil bolivijský prezident Evo Moráles znárodnění
bolivijské energentické společnosti Transportadora
de electricidad (TDE). Ta byla dceřinou společností
španělské Red electricidad espa

Mexický mobilní operátor América Móvil unikl
pokutě 926 milionů USD
Nejdůležitější mobilní společnost Mexika América
Móvil unikla placení pokuty ve výši 926 milionů
USD, kterou jí udělila Komise pro hospodářskou
soutěž (COFECO). América Móvil, která patří
nejbohatšímu muži světa Carlosu Slimovi, byla
obviněna z údajných monopolistických praktik.
COFECO ale souhlasilo s upuštěním od pokuty za
ústupky společnosti América Móvil, které obsahují i
snížení poplatků za připojení konkurenčních sítí.
América Móvil kontroluje na 80% mobilní sítě a
70% sítě pevných linek v Mexiku.

Rusko sníží daň z těžby ropy ve ztížených
podmínkách
Snížení sazby daně z těžby nerostných surovin
v oblastech se stíženými podmínkami těžby se
bude pohybovat v rozmezí 0 až 50% základní
sazby. Oznámil o tom dnes ruský předseda vlády
Vladimir Putin během setkání věnovaného
otázkám podpory rozvoje ropných polí s obtížnými
podmínkami těžby. Výše úlevy bude záviset na
náročnosti těžby.

Brazílie zahájila operaci bojující proti zločinu v
oblasti Amazonie
Na 8 500 jednotek brazilské armády se účastní
operace, jejímž cílem je eliminovat organizovaný
zločin v oblasti Amazonie. Plocha, která by těmito
hlídkami měla být pokryta je široká 5 000 km. Akce
s názvem Agata 4 vyvolala vlnu obav u sousední
Venezuely. Podle brazilské armády byly ale
všechny sousední státy Brazílie o operaci
dostatečně informovány s předstihem a severní
sousední země osobně navštívil gen. José Carlos
Da Nardi z ministerstva obrany. Touto akcí si
brazilská vláda slibuje i posílení svého vlivu v
pohraniční oblasti.

Východní oblast Libye vyzývá k bojkotu voleb
Vůdci regionu Kyranika nabádají k bojkotu voleb,
které jsou naplánované na příští měsíc. Důvodem
je nedostatečné zastoupení východní Libye. Cílem
nově zvoleného Národního shromáždění bude
sepsání nové ústavy. Na začátku týdne se
rozběhla registrace do červnových voleb. Region
Kyrenika na začátku března vyhlásil autonomii,
která ale nebyla Libyí ani mezinárodním
společenstvím uznána. Na území regionu Kyreniky
se nachází značné zásoby libyjské ropy.

Evropská unie uložila sankce představitelům
vojenské vlády v Guiney-Bissau
Rada EU se připojila k Hospodářskému
společenství západoafrických států (ECOWAS) a
uvalila sankce na šest členů vojenské vlády, kteří
v polovině dubna provedli vojenský převrat v zemi.
Rada EU zakázala osobám vstup na území států
EU a zmrazila jejich účty.

Súdán souhlasí s mírovým plánem Africké
unie, připojil se tak k Jižnímu Súdánu
Súdánský ministr zahraničí Ali Ahmed Karti
v dopise předsedovi Komise Africké unie (AU)
Jean Ping uvedl, že „v zásadě souhlasí“
s navrhovaným mírovým plánem, který má ukončit
konflikt mezi Súdánem a Jižním Súdánem. Podle
mírového plánu AU mají být všechny boje
zastaveny do 48 hodin a má dojít ke stažení vojsk
ze sporných oblastí. Jižní Súdán se k mírovému
plánu připojil už minulý měsíc.
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