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Podle posledního průzkumu zvýšil prezident
Barack Obama svůj náskok před republikánem
Mittem Romneym o 7%
V současnosti by podle průzkumu společností
Reuters a Ipsos volilo současného prezidenta 49%
dotázaných, pro jeho republikánského rivala M.
Romneyho se vyjádřilo 42% respondentů. Podle
analytiků stojí za tímto výsledkem především
pokles nezaměstnanosti a celkové ekonomické
oživění ve Spojených státech, při kterém mají voliči
více tendenci podpořit status quo a méně inklinují
ke změnám.

Republikán Rick Santorum podpořil
kandidaturu svého bývalého rivala na post
prezidenta Spojených států Mitta Romneyho
Tento krok by mohl M. Romneymu pomoci
v získání důvěry nábožensky založených
konzervativních voličů. R. Santorum po své
schůzce s M. Romneym řekl, že se oba shodují na
nutnosti porazit současného prezidenta USA B.
Obamu. Podle obou přitom půjde o těžký úkol a
k úspěšnému zvolení republikánského kandidáta
bude nutné společné úsilí všech zúčastněných. R.
Santorum dále prohlásil, že „guvernér Romney je
tímto kandidátem a má moji plnou podporu k tomu,
aby vyhrál nejdůležitější prezidentské volby naší
doby.“

Na 800 lékařů bylo propuštěno v nigerijském
městě Lagos
Důvodem propuštění stovek lékařů byla podle
úředníků nelegální stávka. Lékaři i zdravotní
personál vstoupil do stávky 16. dubna, když
požadoval navýšení mezd. Za propuštěné lékaře
nastoupilo do nemocnic 400 mladých lékařů. Jde o
první případ, kdy byli v Nigérii propuštěni lékaři
kvůli protestům.

Čína a Írán využívají pro obchod s ropou čínský
juan 
Čína tak podporuje pozici juanu jako mezinárodní
měny, schopné konkurovat americkému dolaru.
Íránský velvyslanec v USA zároveň potvrdil
informaci o tom, že zisky z obchodu s Čínou
využívá Írán pro nákup čínského zboží a služeb.
Čína, která je momentálně největším odběratelem
íránské ropy, snížila objem jejího dovozu během
prvního čtvrtletí letošního roku o 50%. Dle
mnohých analytiků se ale jedná pouze o
prostředek k vyjednání lepších obchodních
podmínek. Podle informací deníku Financial Times
probíhají obchodní transakce mezi zeměmi
zejména prostřednictvím ruských bank.

Nezaměstnanost v Jihoafrické republice
vystoupala na 25,2 %
V prvním kvartále letošního roku se
nezaměstnanost v Jihoafrické republice zvýšila o
2,3 % oproti čtvrtému kvartálu roku minulému. O
práci přišlo 75 000 Jihoafričanů, celkově je v zemi
4,5 milionů nezaměstnaných lidí. Výrobní a
maloobchodní sektor nová pracovní místa sice
vytvořil, ve stavebnictví byl ale znamenán pokles.
Nedostatek pracovních míst je jednou z největších
překážek ekonomického růstu Jihoafrické
republiky.

Indická vláda řeší problémy se zásobováním
armády municí  
Indická vláda dnes oznámila, že usilovně pracuje
na rychlém řešení problému nedostatečného
zásobování armády municí. Na něj upozornil
indického premiéra velitel armády generál Singh  v
tajném dopise, jehož obsah nedopatřením unikl na
veřejnost. Ministr obrany uvedl, že se konaly již
dvě vládní schůze, zabývající se řešením tohoto

problému. V současnosti armáda disponuje
zásobami postačujícími na dobu 10 dnů.

Austrálie projednává návrh přebytkového
rozpočtu
Australská vláda plánuje návrat k přebytkovému
rozpočtu po čtyřech letech rozpočtu deficitního.
Součástí navrhovaného australského rozpočtu pro
rok 2012 /2013 je také plánované snížení
vojenských nákladů. Naopak státní podporu mají
získat rodiny s nízkým příjmem. Vláda také
upozornila, že přebytkový rozpočet může zemi
posloužit jako ochrana před nejistotou na
světových finančních trzích. Něktěří analytici
zpochybňují plán vlády zejména v souvislosti se
zveřejněním nižšího odhadu růstu ekonomiky a
předchozím snižováním míry diskontní sazby.

Falklandská obchodní komise na návštěvě
Velké Britálnie
Během 3-denní návštěvy ve skotském Aberdeenu
chce falklandská obchodní komise rozvinout
investice v ropném sektoru a především know-how
ropné politiky. Během návštěvy Velké Británie
budou tak zástupci Falklandských ostrovů jednat
se zástupci několika severomořských firem o
případných investicích do falklandského ropného
průmyslu. Informaci přinesl deník The Scotsman.

Čína po více než 13 letech vyhostila ze země
zahraničního novináře
Čínské úřady odmítly prodloužit pobytové vízum
korespondentky zpravodajské agentury Al Jazeera.
Nadále v Pekingu zůstává dopisovatel arabské
části redakce. K zamítnutí prodloužení víza došlo
dle mnohých odborníků z důvodu nespokojenosti
čínských úřadů s obsahem reportáží. Čína
zpřísnila omezení zahraničních novinářů v průběhu
minulého roku z důvodu vlivu událostí v severní
Africe a na Blízkém východě. Přestože jsou
obchodní víza udělována na víceletá období, v
případě zahraničních novinářů je nezbytná jejich
každoroční obnova. Čínské úřady tak disponují
větší mírou kontroly nad obsahem zpráv
zahraničních agentur. V současné době působí v
Číně celkem přes 700 zahraničních novinářů.

Ředitel argentinské pobočky Gas Natural nemá
obavy ze znárodnění
Prezident španělské energetické společnosti Gas
Natural Rafael Villaseca oznámil, že se domnívá,
že investice podniku Gas Natural v Argentině
nebudou znárodněny a nepostihne je tak stejný
osud, jako ropnou společnost YPF, která byla
kontrolována španělským Repsolem. Podle
prezidenta Villasecy se společnost Gas Natural v
Argentině příliš neangažuje a tudíž její investice v
zemi nejsou vysoké.

Hlavním exportním produktem Peru se stalo
zlato
Zlato tak na postu hlavního exportního produktu
země vystřídalo měď. Během prvního trimestru
letošního roku země prodala zlato za 2,6 mld USD,
což je 23% celkové částky, kterou Peru za své
vyvážené produkty získalo. Celosvětově je tato
země na 6. pozici hlavních vývozců zlata a 2.
největší producent mědi a stříbra. V březnu
letošního roku v zemi protestovaly tisíce lidí, proti
tvrdším sankcím za nelegální těžbu zlata.

Dvě ze čtyř parlamentních stran nepodpoří
kandidaturu Dmitrije Medveděva na post
předsedy vlády Ruské federace
Poslanci Komunistické strany RF a Spravedlivého
Ruska budou hlasovat proti kandidatuře bývalého
ruského prezidenta Dmitrije Medveděva na post

předsedy vlády. Podporu již však
ex-prezidentovi vyjádřili zbývající dvě parlamentní
strany, Jednotné Rusko a Liberálně-demokratická
strana. Kandidaturu D. Medveděva na post
premiéra navrhl prezident Vladimir Putin po své
inauguraci 7. května. 8. května proběhne
mimořádné plenární zasedání ruské Státní dumy,
na kterém se bude řešit otázka jmenování
předsedy vlády.

Ukrajina odložila summit v Jaltě kvůli bojkotu
ze strany zemí EU
Kvůli odmítnutí účasti na summitu zemí střední a
východní Evropy v Jaltě ze strany 14 evropských
politických lídrů, kteří takto vyjadřují svůj nesouhlas
s vývojem procesu s ukrajinskou ex-premiérkou
Julií Tymošenko, bude Ukrajina nucena tuto
událost přesunout na pozdější datum. Informovala
o tom agentura RBK s odkazem na mluvčího
ukrajinského ministerstva zahraničí Alexandra
Dikusarova.

Ruský prezident Vladimir Putin vydal nařízení
týkající se pozice Ruska vůči americkému
systému protiraketové obrany
Ruský prezident Vladimir Putin v první den výkonu
své funkce vydal nařízení určené především
ministerstvu zahraničí, v němž se uvádí, že Rusko
musí nadále hájit svou pozici v otázce evropské
protiraketové obrany a usilovat o poskytnutí záruk
toho, že protiraketový systém USA nebude
namířen proti Rusku. Dalšími úkoly vyzdviženými v
nařízení jsou liberalizace vízového režimu a
provedení opatření k dalšímu snížení počtu
strategických útočných zbraní.

Súdánu chybí 2,4 miliard USD ve veřejných
financích
Kvůli sporu mezi Súdánem a Jižním Súdánem nad
výši tranzitních poplatků ropy, vývoz Súdánu
poklesl podle ministra financí Ali Mahmud
Abdel-Rasool o 83 % a ve veřejných financích
chybí 2,4 miliardy USD. Meziroční inflace
v Súdánu v dubnu stoupla na 28,6 %. V zemi
rychle roste nezaměstnanost. Súdán přišel o
značnou část finančních prostředků poté, co se
Jižní Súdán v červenci minulého roku
osamostatnil. Zatímco na území Jižního Súdánu se
nachází ropná pole, v Súdánu vlastní potrubí. Obě
země se zatím na transferu ropy nebyly schopny
dohodnout.

V Egyptě byl revidován zákon o vojenských
soudech
Egyptský parlament odhlasoval změnu zákona,
který umožňuje prezidentovi posílat obviněné
k vojenskému soudu na místo občanského. Toto
právo má být prezidentu odebráno. Aktivisté tvrdí,
že změna je minimální, protože se vztahuje pouze
na prezidenta, nikoliv na vojenskou vládu. Naopak
zastánci argumentují, že vojenské soudy jsou
nezbytné k zajištění pořádku a odlehčení
přetíženým civilním soudům. Institut vojenských
soudů značně využíval bývalý prezident Husni
Mubarak. Odsouzení vojenskými soudy budou mít
právo na obnovu řízení u civilního soudu. Zákon
musí ještě schválit vojenská vláda, aby zákon mohl
vstoupit v platnost.

Malawi devalvovalo svou měnu o 50 %
Centrální banka Malawi devalvovala místní měnu
kwacha o 50 % ve snaze obnovit mezinárodní
finanční pomoc. Malajská rezervní banka
neočekává výrazný nárůst inflace, protože většina
komodit byla již dříve obchodována na neoficiálním
kurzu. Prezidentka Joyce Banda jedná
s Mezinárodním měnovým fondem (MMF) o
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obnovení úvěru v hodnotě 79 miliard USD, který
byl pozastaven za bývalého prezidenta Bingu wa
Mutharika. Malawi patří k nejchudším státům světa
a reformou veřejných financí se snaží oživit své
hospodářství.

Řecké straně Nová demokracie se zřejmě
nepodaří sestavit novou vládu
Vůdce Nové demokracie (ND) Antonis Samaras
uvedl v řecké televizi NET, že se mu v pondělí
nepodařilo dohodnout se s ostatními stranami na
široké proevropské koalici. Ochotu ke spolupráci
vyslovila pouze strana PASOK, Koalice radikální
levice (SYRIZA) nabídku odmítla. Řecký
prezident Karolos Papoulias tak dnes nejspíše
pověří sestavením vlády předsedu SYRIZA Alexise
Tsiprase. Řecký tisk spekuluje o možnosti
sestavení prozatímního kabinetu, s kterým by
strany došly k novým parlamentním volbám. Ty by
se mohly konat na začátku června.

Katarské společnosti chtějí investovat v
Makedonii

Zástupci katarských státních podniků jsou na
návštěvě Makedonie, aby přezkoumali
možnosti svých investic v zemi. "První investice by
měla být realizována na poli otevírání čerpacích
stanic v celé Makedonii," uvedl člen katarské
delegace Victor Mizo po setkání s makedonským
premiérem Nikolou Gruevskim. Pondělní
setkání rovněž přezkoumalo možnosti katarských
investic do produkce potravin, zpracování ovoce a
zeleniny, stejně jako skopového masa na trhy zemí
Blízkého východu.

Makedonie pokračuje v dialogu o přistoupení s
Evropskou unii
Dialog o přistoupení země do Evropské unie začal
již v březnu, teď v něm pokračují
makedonský premiér Nikola Gruevski a komisař
pro rozšíření Štefan Füle. Jednání by se mělo
týkat plánu pro realizaci cílů nutných k přistoupení
do bloku. Tento plán se zaměřuje na pět klíčových
oblastí, jimiž jsou: právní stát, reforma veřejné
správy, svoboda médií, reforma ve volební
legislativě a funkční tržní ekonomika
- včetně časových rámců zavádění těchto reforem.

Evropská komise nabízí členům EU nový
investiční pakt
Evropský komisař Olli Rehn uvedl, že EU
potřebuje investiční smlouvu, aby se podpořil růst v
celém regionu. Má toho být dosaženo zejména
zvýšením veřejných investic a "odemknutím"
soukromých zdrojů na financování investičních
projektů. Dotyčný navrhl několik opatření na
podporu investic, jako je zvýšení
kapacity Evropské investiční banky. Zdůraznil, že
jádro severních členských států funguje dobře,
zatímco ostatní členské státy jsou v hluboké
recesi. Dále vyzval evropské politiky, aby přistoupili
"od slov k akci" a podpořili růst.

CERN postaví své datové centrum v Maďarsku
V Maďarsku nedaleko Budapešti postaví
výzkumná organizace CERN (Evropské sdružení
pro jaderný výzkum) své datové centrum. Fyzikální
ústav Wigner, který patří pod maďarskou akademii
věd, vyhrál tendr nad třiceti konkurenčními
zájemci. Pracoviště by mělo vzniknout v roce 2013
a mělo by poskytovat konektivitu i dalším vědcům
z celého světa.

Ředitelka MMF Christine Lagarde: „Škrty se
musí zavádět postupně“
Christine Lagarde při svém vystoupení v Curychu
apelovala na zadlužené evropské země, aby
závaděly škrty a úsporná opatření postupně.
Pouze takto se podle šéfky MMF dá vyhnout
dalšímu hospodářskému poklesu. Dále uvedla, že
plán na snižování dluhů je stále nutný.

Zvláštní vyslanec OSN upozornil na zhoršující
se podmínky v Guiney-Bissau
Zvláštní vyslanec OSN v západní Africe Joseph
Mutaboba prohlásil před Radou bezpečnosti OSN,
že životní podmínky pro obyvatele Guinea-Bissau
se rapidně zhoršují. Přednesl také report
generálního tajemníka OSN Ban Ki-moona, ve
kterém upozorňuje, že současná krize v zemi
dopadá především na chudé obyvatelstvo. Země
čelí sankcím ze strany Evropské unie a
Hospodářského společenství západoafrických
států.

OSN kritizuje Spojené státy americké v jejich
vztahu k indiánskému obyvatelstvu
Zástupkyně generálního tajemníka
OSN Asha-Rose Migiro kritizovala postoj
Spojených států amerických k indiánské menšině.
Ve své řeči v New Yorku kritizovala jménem OSN
stále přetrvávající obtíže indiánského obyvatelstva
v USA. Hovořila o diskriminaci indiánského
obyvatelstva v práci a nerespektování jeho kulturní
odlišnosti. Podobně se vyjádřil před několika dny i
speciální reportér OSN pro práva domorodého
obyvatelstva James Anaya.

Afghánský prezident kritizuje útoky ISAF v
zemi
V posledních dnech proběhlo několik leteckých
útoků ISAF na povstalecké cíle v Afghánistánu.
Bylo během nich zabito několik desítek civilistů.
Afghánský prezident Hamid Karzai podrobil tyto
útoky tvrdé kritice a pozval si velitele amerických
vojsk v Afghánistánu generála John R. Allena, aby
incident vysvětlil. Podle afghánského prezidenta
tato situace ohrožuje smlouvu dojednanou mezi
Spojenými státy a Afghánistánem.

Deník Washington Post informoval, že USA
tajně propouštějí zajatce z hnutí Taliban
Podle deníku Washington Post Spojené státy
americké propouštějí některé zajatce z hnutí
Taliban ze základny v Afghánistánu. Tyto kroky
mají pomoci Spojeným státům americkým
dosáhnout konsensu v mírových rozhovorech s
Talibanem. Americký prezident Barack Obama
potvrdil, že mírové rozhovory probíhají.

Časté výpadky elektřiny zpomalily
hospodářský růst Tanzanie
Hospodářský růst Tanzanie v posledním kvartále
minulého roku zpomalil na 6,5 %, což je o 0,2 %
méně než ve stejném období roku
předcházejícího. Podle Národního statistického
úřadu (NBS) krize elektřiny způsobila ve výrobním
sektoru pokles ekonomického růstu z 9,9 % na 6,6
%. Mezinárodní měnový fond (MMF) očekává v
letošní a příštím roce růst ekonomiky země mezi
6,5 až 7 %.

Seychelská inflace se v dubnu zvýšila na 7 %
Meziroční míra inflace se podle Národního
statistického úřadu zvýšila v dubnu na 7 %
důsledkem navýšení spotřebitelských cen o 1,3 %,
z nichž nejvyšší nárůst zaznamenaly alkoholické
nápoje (4,9 %) a doprava (4,6 %). Meziroční
inflace se zvýšila z březnové hodnoty 5,8 %.

Armáda Demokratické republiky Kongo
deklaruje znovuzískání kontroly nad východem
země
Konžská armáda tvrdí, že ovládla region Masisi na
východě země, který byl v držení povstalců
vedených generálem Ntagandou. Armáda vyhlásila
příměří a dala rebelům čas do středy, aby zcela
složili zbraně. Region důsledkem boje opustily
desítky tisíc lidí. Mezinárodní trestní soud (ICC)
obviňuje generála Ntangandu z verbování
dětských vojáků.
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