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Litva podepsala s japonskou Hitachi licenční
smlouvu o stavbě jaderné elektrárny
Na základě návrhu koncesní smlouvy na výstavbu
jaderné elektrárny v litevském městě Visaginas,
který včera schválila litevská vláda, budou
podíly jednotlivých účastníků smlouvy stanoveny
následovně: strategický investor, japonská
společnost Hitachi, získá podíl ve výši
20%; 38% bude náležet Litvě, 22% Estonsku a
20% Lotyšsku. V průběhu více než 10 let musí
Litva podle propočtů ministerstva financí do
projektu investovat přibližně 2,6 miliardy eur,
přičemž polovinu této částky si bude muset se
státní zárukou vypůjčit. Kritici projektu, mezi něž
patří například také druhá nejsilnější parlamentní
Litevská sociálně demokratická strana, vládě
vytýkají nedostatečnou analýzu jeho financování.
Odpůrci se již několik týdnů snaží sehnat 300 tisíc
podpisů potřebných k tomu, aby se v této otázce
mohlo konat referendum.

Novým ruským premiérem se stal Dmitrij
Medveděv
Bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv se stal
novým premiérem Ruska. Jeho kandidaturu,
navrženou v pondělí prezidentem Vladimirem
Putinem, včera na mimořádném plenárním
zasedání podpořila ruská Státní duma. Svými
hlasy D. Medveděva podpořilo 299 poslanců, 144
hlasovalo proti. Pro hlasovala frakce Jednotného
Ruska a Liberálně demokratické strany, proti byli
komunisté a poslanci strany Spravedlivé Rusko.

Generální tajemník NATO se sešel s americkým
prezidentem a diskutovali o nadcházejícím
summitu NATO
Generální tajemník NATO Anders Fogh
Rasmussen navštívil Bílý dům a setkal se s
americkým prezidentem Barackem Obamou.
Hovořili o přípravě nadcházejícího summitu NATO,
který se bude konat mezi 20. a 21. květnem tohoto
roku v Chicagu. Hlavním tématem summitu bude
kromě otázky rozšiřování strategických partnerství
Afghánistán. NATO hledá způsob, jak předat zemi
v konsolidované podobě plně do rukou afghánské
vlády a vyloučit návrat Tálibánu a teroristických
organizací do země.

Americký prezident Barack Obama podpořil
manželské svazky párů stejného pohlaví
Americký prezident Barack Obama prohlásil, že
podporuje udělení práva homosexuálním párům
uzavírat sňatky. Tímto prohlášením dal najevo, že
se ve své prezidentské kampani pokusí spíše o
mobilizaci demokratických voličů, než o získání 
konzervativnějších voličů na svoji stranu,
váhajících s podporou pro jeho protikandidáta
Mitta Romneyho. Podle slavného střediska
sociálních výzkumů - Gallupova institutu - přibližně
50% amerických občanů podporuje svazky párů
stejného pohlaví a 48% je proti.

Moskevský soud uvalil vazbu na dva přední
představitele ruské opozice
Moskevský soud uvalil 15 denní vazbu na vůdce
opoziční Levé fronty Sergeje Udaltsova a bloggera
Alexeje Navalného, a to na základě obvinění z
neuposlechnutí výzvy veřejného činitele. Aktivisté
byli zadrženi během jedné z četných protestních
akcí shrnutých pod názvem "Bílé město", které v
ruském hlavním městě probíhají od neděle v
souvislosti s inaugurací nového prezidenta
Vladimira Putina. Co se týče Sergeje Udaltsova,
jedná se u něj již o třetí zadržení za posledních tři
dny.

Americká CIA obelstila skupinu Al-Kaida v
Jemenu
Americká bezpečnostní informační služba CIA
spolu s tajnou službou Saúdské Arábie nasadily
svého agenta do středu hnutí Al-Kaida v Jemenu.
Plánoval společně s několika teroristy útok na
letadlo směřující do Spojených států amerických.
Před provedením plánu byl celý útok prozrazen
CIA. Americká tajná služba získala bombu i
informace o způsobu provádění podobných útoků.
Tato událost by podle amerických představitelů
měla zásadním způsobem pomoci nalezení
způsobu, jakým plánuje Al-Kaida teroristické útoky
a vést k zásadnímu zvýšení bezpečnosti
cestujících leteckou dopravou.

61% dotazovaných Evropanů nesouhlasí s
embargem íránské ropy
Zprávu zveřejnila agentura PressTV, která
odkazuje na průzkum společnosti German
Marshall Fund, který byl 23.-26. dubna prováděn
po telefonu. Většina z 2100 dotazovaných
Evropanů- konkrétně Němců, Francouzů,
Rakušanů, Švédů a Poláků- dle průzkumu
nesouhlasí s uvalením embarga na íránskou ropu,
kterou v lednu schválili ministři zahraničních věcí
EU. 35% dotazovaných je pro sankce, 4% neměly
na věc názor.

61% Francouzů chce, aby budoucí parlament
podporoval politiku zvoleného prezidenta
Francoise Hollanda
Zprávu zveřejnila agentura AFP. Dle průzkumu si
61% francouzských občanů přeje,
aby většina poslanců podporovala prezidenta tak,
aby mohl vykonávat svou politiku. 23% dává
přednost tomu, aby "většina zákonodárců s
prezidentem nesouhlasila, aby byla moc ve státě
rozdělená". 16% respondentů nevyjádřilo svůj
názor.

Předsedovi řecké Koalice radikální levice
(SYRIZA) se nepodařilo sestavit vládu
Agentura DPA konstatovala, že předsedovi řecké
Koalice radikální levice (SYRIZA) Alexisovi
Tsiprasovi se nepodařilo sestavit vládní koalici.
Dotyčný byl k tomuto úkolu pověřen poté, co
koalici nesestavil předseda Nové demokracie (ND)
Antonis Samaras. Očekává se tedy, že ve čtvrtek
pověří řecký prezident stejným úkolem předsedu
strany PASOK Evangelose Venizelose, jehož
strana skončila ve volbách na třetím místě. Řecko
ale pravděpodobně směřuje k dalším
parlamentním volbám, které by se mohly odehrát
již v červnu.

Eurozóna zablokovala 1 miliardu eur pro Řecko
Představitelé eurozóny se po středečním setkání
rozhodli zablokovat jednu miliardu z částky
5,2 miliardy eur, kterou má Evropský fond finanční
stability (EFSF) uvolnit Řecku a odložili své
rozhodnutí do příštího zasedání tzv. "euroskupiny"
ministrů financí v Bruselu, které proběhne v
pondělí. Část o objemu 4,2 miliardy eur bude
uvolněná hned ve čtvrtek. O zprávě informovala
agentura AFP.

Cena ropy klesla za posledních 6 dní o 9%
Cena za barel se v posledním týdnu snížila o 10
amerických dolarů na současných 96,14 USD.
Analytici připisují hlavní podíl na snižování ceny
menším obavám z možnosti vojenského konfliktu
s Íránem a výsledkům americké ekonomiky

z posledních týdnů.

Ekvádorský prezident kritizuje Organizaci
amerických států
Ekvádorský prezident Rafael Correa kritizuje
především Inter-americkou komisi pro lidská práva
(IAHRC), která funguje pod hlavičkou Organizace
amerických států (OAS). Prezident hodlá kritiku
přednést s generálním tajemníkem OAS José
Miguelu Inzulzovi. Podle prezidenta Correy IAHRC
aplikuje anglo-saskou vizi lidských práv, která
ukazuje Ekvádor a další země Latinské Ameriky ve
špatném světle. Prezident Correa tak navazuje na
prezidenta Venezuely Hugo Cháveze. Ten již dříve
vyzval Radu státu, aby Venezuela vystoupila z
IAHRC. Země dále navrhla, aby státy Latinské
Ameriky založili vlastní komisi pro lidská práva,
nejlépe pod hlavičkou Unie jihoamerických národů
(UNASUR) nebo organizace CELAC.

Portugalsko a Španělsko slibují pokračovat v
rozpočtové konsolidaci
Rozpočtovou konsolidaci oba státy přislíbily
ostatním partnerům v EU již před časem a nyní k
ní vyzývají i Řecko. Španělský premiér Mariano
Rajoy a jeho portugalský protějšek Pedro Coelho
se shodli na tom, že ,, je nyní nejdůležitější, aby se
dluhová krize v eurozóně nerozrůstala". Jediným
řešením dluhové krize je podle premiérů
Španělska a Portugalska snížení dluhu a zaměření
se na hospodářský růst. Premiér Coelho dále
upozornil, že ,,bez rozpočtové konsolidace žádný
hospodářský růst nebude". Premiéři se sešli v
portugalském Portu u příležitosti summitu činitelů
vlád Španělska a Portugalska.

Argentinský vice-prezident zve americké firmy,
aby investovaly do ropné společnosti YPF
Argentinský vice-prezident Amado Boudou vyzval
americké firmy ropného sektoru, aby investovaly
do nedávno znárodněné společnosti YPF. Podle
něj vláda prezidentky Cristiny Fernández de
Kirchner připravila ,,výborné podmínky pro
společné podniky v energetice". Administrace
prezidentky Fernández de Kirchner doufá, že
objevení naleziště ropy v Patagonii přiláká
investory a Argentina by tak mohla získat
nejmodernější know-how v energetickém sektoru.

Republikán Mitt Romney zvítězil v primárkách v
dalších 3 amerických státech
Bývalému massachusettskému guvernérovi se
podařilo zvítězit ve státech Indiana, Západní
Virginie a Severní Karolína. V celkovém součtu se
mu tak již podařilo získat 975 volitelských hlasů a
je považován za téměř jistého rivala současného
prezidenta B. Obamy v rámci letošních
prezidentských voleb.

Kanadská vojenská mise v Afghánistánu končí
Kanadské jednotky v zemi působily posledních 9
let v počtu 3 tisíc mužů, aktivně se účastnily
bojových akcí, při kterých ztratilo život 157 vojáků.
Na místě i nadále zůstane 950 příslušníků
výcvikové mise, kteří se podílejí na tréninku
afghánských bezpečnostních sil. Oblasti, ze
kterých se kanadské jednotky stahují, budou
nadále zajišťovat vojenské síly armády Spojených
států.

Ghanská inflace se blíží k 10 %
Inflace v Ghaně by podle analytiků mohla v příštích
týdnech dosáhnout dvouciferného čísla. Inflace se
v dubnu zvýšila na 9,1 % z březnové hodnoty 8,8
%. Inflace se přitom v únoru mírně snížila. Země
chtěla inflaci během letošního roku snížit na 8,5 %.
 Západoafrické zemi se podařilo srazit inflaci, která
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v roce 2009 dosahovala více než 20 %, nyní
analytici zaznamenávají zvyšující se tendenci
inflace.

Čína je první státem těžícím v hlubokých
vodách Jihočínského moře
Těžba ropy a zemního plynu byla zahájena v
oblasti nacházející se přibližně 320 km od
Hongkongu, v hloubce 1500 metrů. Náklady
projektu se vyšplhaly témeř na jednu miliardu USD,
konstrukce trvala více než tři roky. Jedná se o
první nezávislou těžbu tohoto druhu, která má
mimo jiné poukázat na svrchované právo Číny v
této mořské oblasti. Odborníci tvrdí, že v oblasti
Jihočínského moře se nachází 23 až 30 miliard tun
ropy. Uvádí také, že až 70% těchto zásob ropy a
zemního plynu se nachází právě v oblasti
hlubokých vod. Zásoby Jihočínského moře
představují pro Čínu až třetinu celkových zdrojů
zásob těchto surovin. Mezi klíčové těžaře v
hlubokých vodách se v současnosti řadí tzv. zlatý
trojúhelník, tedy oblast Mexického zálivu, Brazílie a
západní Afriky. Získávání vlastních zdrojů je pro
Čínu, jejíž spotřeba během minulých desetiletí
rapidně vzrostla, zcela klíčová. Momentálně je
země závislá na dovozu 55% ropy a 20% zemního
plynu.

Objem prodeje japonské automobilky Toyota
na čínském trhu meziročně vzrostl o 68%
Počet prodaných automobilů se zvýšil o 81 700
vozidel. Zároveň automobilka vykázala za první
čtyři měsíce letošního roku průměrný nárůst
prodeje o více než 14%. K růstu došlo po jeho
útlumu, který byl důsledkem loňského březnového
zemětřesení. Po rapidním růstu čínské poptávky
po automobilech  v letech 2009 a 2010, se jeho
růst v loňské roce propadl z důvodu ukončení
vládou poskytované podpory na jejich nákup.
Přestože prodej na čínském trhu v porovnání s
minulým rokem rekordně vzrostl, oproti roku 2010
se navýšil o pouhá 4,4%. Aby se společnosti
podařilo naplnit roční prodejní plány, měla by
udržet průměrný růst tržeb na úrovni 13% ročně a
dosáhnout tak počtu jednoho milionu prodaných
vozidel.

Inflace v Tunisku i nadále stoupá
Podle Národního statistického institutu v prvních
měsících letošního roku inflace Tuniska vystoupala
z 3,1 % na současných 5,7 %. Důvodem je značný
nárůst cen potravin a oblečení. Ekonomika Tuniska
poklesla v minulém roce o 2,2 %, pro rok 2012
tuniská vláda předpokládá 3,5% ekonomický růst.
Ekonomika země se stále snaží zotavit
z jasmínové revoluce, která svrhla prezidenta Zine
al-Abidine Ben Ali.

 Společnost Glencore čelí kritice za
neprůhledné zakázky v Demokratické republice
Kongo 
Mezinárodní nezisková organizace Global Witness
požaduje po společnosti Glencore, která
obchoduje s komoditami, aby zprůhlednila svou
činnost, především v Demokratické republice
Kongo. Podle organizace se společnost měla
dopustit korupčního jednání. Global Witness
požaduje i odkrytí akcionářů společnosti, neboť
panuje podezření, že mezi funkcionáři jsou i
„zkorumpovaní konžští úředníci“. Společnost
Glencore se proti obvinění ohradila.

V Libyi byla napadena kancelář premiéra
Skupinka ozbrojených mužů zaútočila na budovu,
v níž sídlí premiér. Podle úřadů nejméně čtyři lidé
byli zabiti. Premiér Abdel Rahim al-Keeb byl
v době útoku mimo budovu. Útok přišel jen několik
týdnů před komunálními volbami a volbami do
Národního shromáždění. Půjde o první volby po
svržení vůdce Muammara Kaddafiho.

Mezinárodní měnový fond finančně podpoří
Malawi v reformě veřejných financí
Malawi v pondělí devalvovalo svou měnu kwacha
ve snaze zreformovat hospodářství. Podle ministra
financí Kena Lipenga přislíbil Mezinárodní měnový
fond (MMF) finanční pomoc, kterou bude Malawi
potřebovat během několika týdnů, aby dodržovalo
stávající import, jehož výnos důsledkem devalvace
poklesl. Země nemá dostatek devizových rezerv a
podle ministra financí bude země ke stabilizaci
veřejných financí potřebovat 300 až 500 milionů
USD. Africká rozvojová banka (ADB) už na konci
dubna zemi přislíbila 45 milionů USD.

Šéf německé SPD viní za současnou situaci v
Řecku kancléřku Angelu Merkel
Předseda německé socialistické strany SPD
Sigmar Gabriel se nechal slyšet, že kancléřka
Merkel se svou politikou úspor Řecko zruinovala a
nese také vinu za vstup neonacistů do aténského
parlamentu. Reagoval tak na výsledky nedělních
řeckých parlamentních voleb a současnou situaci
v Řecku.

Šanci na sestavení vlády dostala v Řecku
Koalice radikální levice
Poté, co se vítězi řeckých voleb Nové Demokracii
(ND) nepodařilo získat potřebnou podporu pro
svou vládu, pověřil řecký prezident Karolos
Papulias k sestavení vlády Alexise Tsiprase
z Koalice radikální levice (SYRIZA). Tsipras a jeho
strana jsou značně proti půjčkám EU a MMF. Při
úspěšném sestavení vlády vyjádřil úmysl závazky
Řecka odvolat. Pokud se ani Koalici radikální
levice nepodaří sestavit vládní kabinet, je
pravděpodobné, že se v červnu budou konat nové

volby.

Japonská vláda převezme kontrolní podíl ve
společnosti TEPCO
Stane se tak kvůli rozsáhlé finanční pomoci, kterou
již japonská vláda poskytla této energetické
společnosti. Ta se pohybuje v řádech několika
desítek miliard USD a slouží především k pokrytí
výdajů na kompenzace škod způsobených havárií
jaderné elektrárny Fukushima Daiichi. Celkové
kompenzační náklady přijdou společnost TEPCO
na zhruba 100 miliard USD. Převzetí kontrolního
podílu oznámil na tiskové konferenci japonský
ministr obchodu Yukio Edano, který dále řekl, že je
tento krok nutný pro přežití této energetické
společnosti zásobující elektřinou hlavně obyvatele
Tokia a jeho okolí. O znárodnění společnosti se
vedly dlouhé spekulace.  Tokyo Electric Power
Company přitom nedávno provedla změny ve
společnosti, které měly tomuto kroku zabránit.

Evropská centrální banka poprvé otevřeně
uvažuje o vystoupení Řecka z eurozóny
Člen výkonné rady Evropské centrální banky
(ECB) Jörg Asmussen poprvé otevřeně mluvil o
možnosti vystoupení Řecka z eurozóny. Podle
Asmussena nemůže nyní po volbách Řecko
počítat s ochotou ECB znovu jednat o programu
obnovy. Dále dodal: „Řecku musí být jasné, že k
nynější restrukturalizaci dluhu není žádná
alternativa, pokud chce zůstat členem eurozóny“.

Předseda Evropské komise José Manuel
Barosso: "Budeme zvláště ostražití proti
možnému porušování práva EU
neonacistickými stranami"
Předseda Evropské komise (EK) José Manuel
Barosso uvedl, že EK bude zvláště "ostražitá"
a bude zavádět "tuhá" opatření proti možnému
porušování práva EU a lidských práv ze strany
neonacistických stran. Barroso popřel přímý
komentář k výsledku voleb v Řecku. Předseda
EK dále vyzval členské státy EU k podpoře
hospodářského růstu a připomněl, že EK předložila
návrh vydat tzv. eurobondy a zvýšit úvěrovou
kapacitu ECB. Tyto otázky budou projednány na
plánovaném summitu EU v červnu. Mezitím
předseda Evropské rady svolal tzv.mimořádné
zasedání vedoucích představitelů EU na 23.
května, kde dojde k diskusi o posílení růstu.
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