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Polsko a Kanada budou spolupracovat v
oblasti těžby břidlicového plynu
Premiéři vlád Donald Tusk (Polsko) k a Stephen
Harper (Kanada) podepsali deklaraci o spolupráci
v oblasti těžby břidlicového plynu. Polský premiér
dodal, že doufá v podporu Kanaďanů ve vývoji
právních řešení souvisejících s těžbou plynu a
dodal, že Polsko využije zkušenosti kanadské
energetické politiky. Donald Tusk dále zdůraznil,
že plyn z břidlic má strategický význam pro Polsko
a ochrana životního prostředí není jediným
problémem jaký musí vláda brát v úvahu.
„Výsledkem polsko-kanadské hospodářské
spolupráce bude zvýšení počtu polských firem,
které investují v Kanadě,“dodal Tusk.

Polsko by se mohlo stát bránou Číny do EU
Polsko, díky své poloze, se může stát vstupní
bránou do Evropy pro čínské společnosti – tvrdili
účastníci diskuze, která se konala v rámci
Evropského hospodářského kongresu v
Katovicích. Lu Zhongqiang z Čínské rozvojové
banky tvrdí, že Polsko a celá Střední Evropa je
důležitým čínským obchodním partnerem, a dodal,
že byla spuštěna úvěrová linka ve výši 10 mld
dolarů na podporu čínských investic v této části
světa. Polský státní tajemník Olgierd Dziekoński
však  zdůraznil, že ačkoliv politici obou zemí
návštěvami a podepsáním dokumentů o spolupráci
připravili politické zázemí, definitivní kooperace
závisí na iniciativě podnikatelů.

Diplomaté v USA prezentují Bulharsko s cílem
přilákat do země americké investory
Bulharská velvyslankyně v USA Elena
Poptodorova a americký velvyslanec v Sofii
James Warlick v pondělí zahájili svou druhou
diplomatickou cestu po Spojených státech s cílem
přilákat do Bulharska americké investory a zvýšit
vzájemný obchod mezi oběma zeměmi. Cesta
bude trvat do 18. května 2012, diplomaté navštíví
Austin, Los Angeles,
Seattle, a Silicon Valley. Bulharsko je v současné
době ve fázi plánování projektu na
vytvoření podnikatelského
inkubátoru a technologického parku v Sofii, v
návštěvě v USA proto vidí také příležitost k
pochopení praxe nejlepších amerických
technologických parků a vybudování vztahů, které
mohou přispět k úspěšné realizaci projektu.

Čistý zisk LUKOILu se v prvním čtvrtletí 2012
zdvojnásobil
Čistý zisk největší ruské soukromé ropné
společnosti LUKOIL v prvním čtvrtletí roku 2012
vzrostl 2,2 krát ve srovnání se stejným obdobím
roku 2011 a dosáhl 34,5 miliardy rublů (cca 22,5
miliard Kč). Tržby společnosti vzrostly o 18% a
dosáhly 10,4 miliard rublů (6,8 mld.
Kč), dlouhodobé závazky v daném účetním období
poklesly o 3,5% a k 31. březnu 2012. činily 9,8
miliard rublů (6,4 mld. Kč).

V Moskvě proběhl jubilejní summit Organizace
Smlouvy o kolektivní bezpečnosti a setkání
hlav států SNS
Summitu CSTO se zúčastnily hlavy všech
signatářských států - Ruska, Kyrgyzstánu,
Arménie, Běloruska, Kazachstánu, Tádžikistánu a
Uzbekistánu. Prezidenti završili setkání vydáním
společné deklarace k desetiletému výročí
organizace. Dle slov generálního tajemníka CSTO
Nikolaje Bordyuzhy bude v druhé polovině roku
2012 hlavním úkolem organizace
aktivace vojenské spolupráce v rámci členských
států. Na summit navázalo setkání hlav států SNS,
jejímž hlavním tématem byla realizace dohody

o zóně volného obchodu, která byla podepsána v
říjnu loňského roku osmi státy SNS. Na jaře
oznámil o svém úmyslu připojit se k této dohodě
také Uzbekistán.

Francois Hollande jmenuje šéfem francouzské
vlády Jean-Marca Ayraulta 
Francouzský prezident Francois Hollande dnes,
v den své inaugurace, oznámil jméno nového
francouzského premiéra. Podle německého deníku
Die Welt Jean-Marc Ayrault jako šéf vlády přispěje
k dobrým vztahům s Německem. Deník také
zmiňuje, že Ayrault má dobré kontakty na
německou socialistickou stranu SPD. Ayrault
nahradí ve funkci konzervativního Francoise
Fillona.

Na západoevropských burzách klesly akcie na
letošní minimum
Burzy takto reagovaly na situaci v Řecku, kde
selhal další pokus na sestavení řecké vlády a
jihoevropský stát tímto směřuje k předčasným
volbám. Poprvé od konce prosince se tak hlavní
index propadl pod 1000 bodů, když v závěru klesl
o 0,7% na 996,85 bodu. Výrazně se propadl např.
index aténské burzy (o 3,6%), tedy na nejnižší
úroveň za 20 let.

Státy Evropské unie se dnes dohodly na
pravidlech kapitálové přiměřenosti
V Bruselu dnes došlo k dohodě, podle které by
unijní banky měly posílit své kapitálové rezervy.
Členské státy o dohodě budou jednat ještě
s europoslanci, ale pravidla kapitálové přiměřenosti
by měla platit od příštího roku. Pravidla jsou reakcí
na finanční krizi z roku 2008 a měla by určit výši
rezerv, tedy kolik kapitálu si evropské banky mají
dát stranou pro pokrytí případných rizik. Nová
pravidla by se měla týkat všech evropských bank,
kterých je více jak 8000.

Návrh nové ústavy Somálska dává větší práva
ženám
Návrh ústavy počítá se zavedením gendrových
kvót do Národního shromáždění, v němž 30 % má
připadnout somálským političkám. Pokud vláda
návrh ústavy schválí, bude platná od konce srpna
letošního roku. V hlavním městě Mogadišu působí
několik ženských nevládních organizací, které se
snaží zlepšit zdravotní a vzdělávací služby.

Haagský žalobce požádal o dodatečné obvinění
konžského generála Bosco Ntaganda
V pondělí oznámil prokurátor Mezinárodního
trestního soudu (ICC), že požádal o dodatečné
obvinění generála Bosco Ntaganda za válečné
zločiny a zločiny proti lidskosti na východě
Demokratické republiky Kongo. O dodatečný
zatykač požádal prokurátor i na Sylvestre
Mudacumura, vůdce milic Demokratické síly pro
osvobození Rwandy (FDLR) operujících
v provinciích Kivu v Demokratické republice
Kongo.

ECOWAS hrozí Mali novými sankcemi
Hospodářství západoafrických zemí (ECOWAS)
znovu pohrozilo uvalením sankcím na vojenské
představitele Mali, kteří 22. března provedli v zemi
převrat. ECOWAS odmítl plán vojenské vlády,
která chce nahradit prozatímního prezidenta
Djouncounda Traore k 22. květnu. Vůdce převratu
Amadou Sanogo vyzval národní shromáždění ke
jmenování nové prozatímní vlády. ECOWAS
požaduje, aby prozatímním prezidentem Traore
zůstal ve funkci následujících 12 měsíců, během
nichž se má země připravit na předání moci civilní
vládě.

Somálsko podepsalo Memorandum o
porozumění s OSN
Somálsko a Úřad vysokého komisaře OSN pro
lidská práva (OHCHR) podepsaly dohodu ke
zlepšení lidských práv v zemi. Somálsko se
zavázalo posílit stabilitu svých institucí na ochranu
a podporu lidských práv. OSN zdůraznilo nutnost
odzbrojení země. Somálsko nemá fungující vládu
od roku 1991, kdy byl svržen generál Siad Barre.

EU hodlá vznést stížnost na Argentinu ke
Světové obchodní organizaci
Důvodem jsou argentinské restrikce španělských
importací. Argentinská vláda totiž velice přísně
kontroluje vstup importovaných produktů, aby
uchránila svůj zhoršující se obchodní přebytek.
Španělská vláda uvedla, že Španělsko není první
zemí, které se tato obchodní politika Argentiny
týká. Podobná rozhodnutí byly aplikovány i vůči
Japonsku, USA, Francii nebo Itálii.

Argentinský vice-prezident čelí obvinění z
nelegálního zbohatnutí
Vice-prezident Argentiny Amado Boudou byl
nařčen z ovlivňovaného zpeněžení a nelegálního
profitování ze státních smluv. Vice-prezident
Boudou toto obvinění popřel. Státní zástupce nyní
chce vyšetřit i jeho přítelkyni a dva obchodní
partnery. Na federálním soudci stojí rozhodnutí,
zda proces bude pokračovat. Státní zástupce
Jorge Di Lello uvedl, že obvinění jsou dostatečná
pro to aby federální soudce Ariel Lijo započal
vyšetřování ve věci ilegálního zbohatnutí.

Německá ekonomika se vyhnula recesi, v 1.
čtvrtletí roku vzrostla o 0,5% HDP
Německá ekonomika tak dle předběžných údajů
rostla mnohem rychleji, než se předpokládalo. Po
poklesu ekonomiky o 0,2% HDP v posledním
čtvrtletí loňského roku tak nyní zaznamenala růst o
0,5% HDP a vyhnula se recesi. Dle analytiků bude
mít na další vývoj německé ekonomiky vliv
výsledek nynější situace v Řecku i případné
"úspěšné navázaní přátelství s novým
francouzským prezidentem". Důvodem růstu v 1.
čtvrtletí byl jak vývoz, tak zvýšení domácí spotřeby.
Pokles byl naopak zaznamenán u investic.

Řecko se dnes znova pokusí o sestavení
"technokratické" vlády
Od 6. května, dne parlamentních voleb, se řecké
politické strany pokoušejí o vytvoření vládního
kabinetu. Cílem se má stát "technokratická vláda",
která by pracovala na implikaci reforem
dohodnutých s mezinárodními věřiteli. Dle
předsedy 3. vítězné strany PASOK Evangelose
Venizelose by se strany měly dohodnout na vládě
"významných apolitických osobností". Prozatím
však není jasné, zda-li tento návrh podpoří menší
parlamentní strany.

Dohoda o volném obchodu mezi USA a
Kolumbií vešla v platnost
Stalo se tak po 5 letech od jejího podepsání.
Důvod tak dlouhého pozdržení dohody byl v
americkém Kongresu, kvůli obavám z
nedostatečné bezpečnosti v Kolumbii. Dohoda
byla nakonec Kongresem schválena v říjnu
loňského roku. Dohoda by měla zlepšit export a
investice mezi oběma zeměmi. Americký export do
Kolumbie by se mohl zvýšit zhruba o 1,1 miliardy
USD. Kolumbie by naopak do USA mohla vyvézt
produkty za téměř půl miliardy USD.

Francouzské spotřebitelské ceny rostly v
dubnu o 0,1%
Francouzské spotřebitelské ceny zůstaly oproti
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minulému měsíci takřka beze změny, vzrostly
o pouhých 0,1%, oproti nárůstu o 0,8% v březnu
se tak dle národní statistické agentury INSEE
jedná o zpomalení. Mírný meziměsíční nárůst
přišel hlavně kvůli sezónnímu zvýšení nákladů
na služby a mírnému zvýšení průmyslových
výrobků a energie.Meziroční inflace klesla na
2,1%, zpět na úroveň z poloviny roku 2011.

Francois Hollande dnes složil prezidentský
slib, stanul v čele Francie
Francois Hollande tak v Elysejském paláci vystřídal
konzervativce Nicolase Sarkozyho a stal se
nejvyšším představitelem Francie pro příštích pět
let. Odstupující prezident předal Hollandovi
všechny dokumenty včetně "jaderného kufříku" a
kódu k francouzským jaderným zbraním.

 

Čína již šestý měsíc vykazuje klesající hodnotu
přímých zahraničních investic
Ta v dubnu meziročně klesla o 0,7% a v
současnosti tak dosahuje úrovně 8,4 miliardy USD.
V březnu byl dle údajů ministerstva obchodu
zaznamenán meziroční pokles o 6,1%.
Nejpomalejší růst výroby od roku 2009, spolu s
poklesem míry růstu zahraničního obchodu a
snížení bankovních rezerv dle mnohých analytiků
vysvětluje zpomalování tempa růstu čínské
ekonomiky.

Míra inflace v Indii vzrostla v dubnu meziročně
o 7,23% 
A to i přes původní odhady, které očekávaly její
pokles oproti březnové hodnotě 6,89%. Poklesla
tak zároveň pravděpodobnost, že dojde k dalšímu
snížení hodnoty diskontní sazby.  Největší růst
zaznamenaly ceny potravin, v průměru vzrostly o
10,49%, u zeleniny dokonce o více než 60%.

Kazachstán vykázal za první čtvrtletí roku 2012
nárůst objemu zahraničního obchodu o 11,2%
Země tak dosáhla přebytku obchodní bilance v
hodnotě 12,9 miliardy USD. Dovoz vzrostl o 38,7%
zatímco vývoz o 32,3%. Hlavními obchodními
partnery Kazachstánu jsou Itálie, Čína, Francie,
Rusko a Ukrajina.

Bývalý indický ministr pro telekomunikace
Andimuthu Raja byl po 15 měsících ve vazbě
propuštěn na kauci
Bývalý ministr čelí obvinění ze spiknutí, padělání a
podvodu při prodeji telekomunikačních licencí.
 Stát kvůli prodeji přišel až o 40 miliard USD.
Soudní proces, týkající se doposud největšího
korupčního skandálu v zemi, byl zahájen v
listopadu 2011.

Generální tajemník NATO oznámil, že
Afghánistán směřuje k samostatnému
zajišťování své bezpečnosti
Generální tajemník NATO Anders Fogh
Rasmussen oznámil, že Afghánistán bude brzy
schopen zajišťovat bezpečnost ve 3/4 země
samostatně, pouze pomocí vlastních ozbrojených
složek. Země se tak připravuje na odchod
bojových sil Severoatlantické aliance v roce 2014.
Generální tajemník zároveň upozornil, že rok 2014
neznamená konec angažmá NATO v
Afghánistánu. Nadále bude pokračovat instruktáž a
výcvik afghánských ozbrojených sil. Více informací
přinese summit Severoatlantické aliance, který se
bude konat 20 - 21. května v Chicagu.

V Chicagu byli zadrženi někteří lidé protestující
proti NATO
V Chicagu se bude dne 20. - 21. května konat
summit Severoatlantické aliance. Dnes zde
protestovali lidé proti činnostem NATO a proti
válce, militarismu i kapitalismu obecně. 8 z nich
bylo zadrženo. Organizátoři summitu očekávají, že
se v jeho průběhu shromáždí několik desítek tisíc
demonstrujících.

Rusko zaznamenalo v prvním čtvrtletí 2012
čistý odliv kapitálu ve výši 35 miliard USD
Čistý odliv kapitálu z Ruska činil v dubnu 2012
podle předběžných odhadů Ministerstva pro
hospodářský rozvoj RF asi 8 miliard dolarů.
Za první čtvrtletí tohoto roku činil odliv kapitálu z
Ruska celkem 35 miliard dolarů, došlo tedy k
poklesu, míra odlivu kapitálu ze země přesto stále
zůstává vysoká.

Ruská parlamentní strana Spravedlivé Rusko
vyloučila z frakce poslance, kteří hlasovali pro
předsednictví Dmitrije Medveděva
Čtyři poslanci ruské Státní dumy za stranu
Spravedlivé Rusko, kteří při hlasování o jmenování
předsedy vlády podpořili kandidaturu Dmitrije
Medveděva, byli na základě rozhodnutí strany
vyloučeni z frakce. Jak informovala agentura
Interfax s odvoláním na tiskovou
službu Spravedlivého Ruska, svým hlasováním
poslanci nedodrželi rozhodnutí o konsolidovaném
hlasování frakce a porušili tak ustanovení týkající
se činnosti škodící jejím zájmům.

Australská labouristická strana získala další
procenta voličů díky návrhu rozpočtu na
podporu rodin
Takzvaný „Wayne Swan’s Budget“ se týká hlavně
rodin s nízkými příjmy. Rodiny by tak dostaly ročně
až o 300 USD na jedno dítě více než doposud.
Tamní labouristická strana v čele s předsedkyní
vlády Julií Gillard se tak po dvou měsících opět
vyšplha na 30% podporu voličů. Asustralští

liberálové v čele s lídrem opozice Tony Abbottem
mají však stále na labouristy veliký náskok a podle
veřejných průzkumů by mohli získat až 45% hlasů.

Jihokorejský prezident Lee Myung-bak na
návštěvě v Barmě 
Jedná se o první oficiální návštěvu země od roku
1983, kdy v Barmě došlo k atentátu na
jihokorejského prezidenta. Státníci obou zemí
budou projednávat možnosti ekonomické
spolupráce a dle odhadů odborníků také vztahy
Barmy a Severní Korey zejména v souvislosti s
otázkou jaderného výzkumu. Diplomatické vztahy
mezi Barmou a Severní Koreou byly obnoveny v
roce 2007.

Čína odmítá tvrzení tibetského duchovního
vůdce dalajlamy o přípravě atentátu 
Mluvčí ministerstva zahraničí označil jeho tvrzení
za nepodložená a uvedl, že tak pouze usiluje o
upoutání pozornosti médií. Sám dalajlama uvedl,
že podezření na přípravu atentátu nejsou ověřená.
Tibetský duchovní vůdce, který od roku 1959 žije v
indickém exilu, se stal čerstvým laureátem
Templetonovy ceny, která je každoročně
udělována za pokrok ve výzkumu a objevy týkající
se duchovních skutečností.

Austrálie- diplomat Justin Lee byl jmenován
zastupitelem pro jednání o klimatických
změnách
To dnes oznámil ministr zahraničních věcí Bob
Carr a ministr pro klimatické změny a energetickou
účinnost Greg Combet. Jeho úloha je vést jednání
v rámci tzv. Rámcové úmluvy s OSN o změně
klimatu (UNFCCC). Tato smlouva zahrnuje
problematiku snižování emisí skleníkových plynů,
vyrovnávání se s negativními dopady změn klimatu
nebo finanční a technologickou podporu
rozvojovým zemím. Austrálie ratifikovala tuto
úmluvu 3. prosince 2007 na Bali.

Australský turistický ruch mají zachránit
Číňané
To řekl James Packer, předseda představenstva
jedné z největších australských herních a
zábavních firem Crown Limited. Ten chce čínskou
střední vrstvu nalákat na velké množství kasín,
které společnost plánuje v příštích letech
vybudovat. Zároveň se vyjádřil, že ke
znovuobnovení turistického ruchu je zapotřebí mít
více lepších hotelů, restaurací a nákupních center.
James Packer tvrdí, že se Austrálie již nemůže
spoléhat pouze na krásu své přírody.
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