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Společnost Yahoo prodává podíl ve
společnosti Alibaba za 7,1 miliardy amerických
dolarů
Jedná se o prodej poloviny z 40% podílu ve
společnosti. Kupcem je samotná čínská společnost
Alibaba, která tímto obchodem získá zpátky část
podílu, který prodala v roce 2005 za více než 1
miliardu amerických dolarů. Akcie společnosti
Yahoo reagovaly na tyto zprávy růstem o 3,8%.

Hodnota akcií společnosti Facebook během
prvního dne obchodování klesala
Současná hodnota akcií se snížila od pátku o 3,79
USD za akcii na 34,34 USD, což je pokles hodnoty
o 25% z maximální páteční hodnoty 45 USD za
akcii. Dohromady již bylo od pátku zobchodováno
přes 620 milionů akcií.

Příjmy z cestovního ruchu v Mauriciu se zvýšily
Příjmy vzrostly o 15,6 % v prvním čtvrtletí letošního
roku oproti poslednímu kvartálu minulého roku.
Zemi během prvních tří měsíců navštívilo necelých
262 000 turistů. Cestovní ruch tvoří 10 % z HDP a
příjmy z něj se pohybují kolem 10 miliard USD.
Dvě třetiny turistů tvoří Evropané.

OSN varuje před vypuknutím epidemie cholery
v Somálsku
Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí
(OCHA) hlásí zvýšený výskyt případů cholery
v hlavním městě Somálska Mogadišu a na jihu
země z důvodu nehygienických životních
podmínek a nedostatku pitné vody. Od 9. dubna
do 6. května podle OCHA jde o 11% nárůst.

Egyptské HDP v prvním kvartále rostlo
Podle egyptské ministryně pro plánování a
mezinárodní spolupráci Faiza Abú-el Naga hrubý
domácí produkt (HDP) vzrostl o 5,2 % v prvních
třech měsících letošního roku. Růst HDP se tak
zvýšil oproti stejnému období v loňském roce, kdy
HDP dosahovalo 4,3 %. Lidové povstání, které
svrhlo prezidenta Husni Mubaraka, negativně
ovlivnilo ekonomiku země, když byly mnohé banky
a továrny zavřené.

Španělsko oznámilo jména firem, které
ohodnotí špatné bankovní rozvahy
Roland Berger a Oliver Wyman, dvě globální
poradenské firmy, mají za úkol ohodnotit špatnou
bankovní bilanci ve Španělsku. Již nyní je jasné,
že španělské banky mají problematickou realitní
aktivitu, která obsahuje jak půjčky, tak zabavený
majetek. Již dříve Španělsko oznámilo část
reformy svého bankovního systému. Ministr financí
Luis de Guindos navíc dnes dodal, že ,, země
rozhodně nebude potřebovat zahraniční pomoc
pro svůj bankovní sektor".

První kolo dominikánských prezidentských
voleb vyhrál Danilo Medina
Předseda liberální Strany za dominikánské
uvolnění (PLD) Danilo Medina získal 51,29% hlasů
a překonal tak i bývalého prezidenta a kandidáta
za sociálně demokratickou Dominikánskou
revolucionářskou stranu (PRD) Hipólita Mejíu. Ten
získal 46,86% hlasů. Ostatní kandidáti získali max
1,5% všech hlasů. Prezidentské volby v
Dominikánské republice se konaly
včera. Zúčastnilo se jich přes 6,5 milionu občanů.

Španělsko oznámilo ukončení rozvojové
pomoci pro 4 země Latinské Ameriky
Španělské ministerstvo zahraničních věcí
oznámilo, že v roce 2012 již neposkytne Argentině,
Brazílii, Mexiku a Chile rozvojovou pomoc. Podle
španělských autorit tyto země již přesáhly určitý

stupeň rozvoje, kdy již na podobnou pomoc nemají
nárok. Ministerstvo odmítlo spekulace, že by tuto
pomoc neposkytlo kvůli sporům Španělska a
Argentiny o znárodnění ropné společnosti YPF.
Analytici se ale shodují, že toto omezení by mohlo
být v rámci úspor, o které se snaží vláda premiéra
Mariana Rajoye.

Podpora Kosova bude prioritou Albánie v rámci
předsednictví Rady Evropy
Albánie převezme 23. května
šestiměsíční předsednictví Rady Evropy, během
kterého chce z integrace Kosova do této
organizace udělat jednu z klíčových priorit. V
rozhovoru pro Radio Kosovo to potvrdil albánský
ministr zahraničí Edmond Haxhinasto. "Důležitým
argumentem je, že proces evropské integrace
Kosova je nenávratný, je jen otázkou času, než se
stane její plnou součástí," dodal Haxhinasto.

Maďarsko podporuje vstup Makedonie a Černé
Hory do NATO, zdůrazňuje spolupráci
Visegrádské skupiny 
Vyjádřil se tak premiér země Viktor Orbán během
nedělního zahájení 25. summitu NATO v Chicagu.
Zdůraznil také potřebu další kolektivní spolupráce
členských států Aliance a úlohu regionální
spolupráce členů, především států Visegrádské
skupiny (Česko, Polsko, Slovensko, Maďarsko) v
rámci NATO.

Mezinárodní organizace práce:
"Nezaměstnanost mladých lidí v EU zůstane v
dalších letech vysoká"
Ve zprávě o vývojových trendech zaměstnanosti
lidí v roce 2012 to uvádí Mezinárodní organizace
práce (ILO). Ta dále doporučuje evropským
vládám, aby se zaměřily na aktivní politiku práce,
jinak varuje, že se z dnešním mladých lidí stane
tzv. "ztracená generace". Za hlavního viníka
nynější situace považuje ILO kurz úspor, který
znemožňuje rychlé oživení pracovního trhu.

Slovensko podporuje Francii ve věci návrhu
emise evropských dluhopisů, Německo stále
proti
Slovenský premiér Robert Fico (SMER) uvedl, že
bude podporovat iniciativu Francie emitovat
evropské dluhopisy, tzv. eurobondy, na
financování konkrétních investičních projektů.
Tento názor chce Slovensko zastávat i na zítřejším
neformálním summitu EU v Bruselu. Fico však
dodal, že jeho vláda je ochotná podporovat
hospodářský růst eurozóny jen pokud nebudou
ohroženy cíle konsolidace veřejných financí.
Mluvčí německé vlády v pondělí znovu zdůraznil,
že země je proti emisi eurobondů. Dosavadní
neformální spojenectví Francie a Německa tak s
příchodem Francoise Hollanda bude nejspíše
podrobeno zkoušce. Rozpory v názorech již
nastaly ohledně stažení francouzských vojsk z
Afghánistánu a ratifikaci fiskálního paktu.

Německý odborový svaz IG Metall vyjednal
zvýšení mezd o 4,3%
Ačkoliv zástupci největšího německého
odborového svazu IG Metall původně od

zaměstnavatelů požadovali zvýšení platů o 6,5%,
stále se jedná o nejvýraznější zvýšení mezd od
roku 1992. Součástí kolektivní smlouvy, která se
bude vztahovat na celé Německo, je také zajištění
školení pro nové zaměstnance a omezení
pracovních smluv na dobu určitou.

Advokátní kancelář Baker &amp; McKenzie
dostala ocenění Evropská právní firma roku
Toto ocenění získala od britské ratingové
společnosti Chambers and Partners v rámci udílení
prestižních cen Chambers Europe Awards 2012 na
základě hodnocení advokátních kanceláří a
klientů. Mezinárodní společnost Baker & McKenzie
získala nedávno i ocenění Firma roku pro
jihovýchodní Asii.

Evropská komise nabídla společnosti Google
smírné vyřešení sporu
Místopředseda Evropské komise (EK) a komisař
pro hospodářskou soutěž Joaquín Almunia věří
v rychle vyřešení sporu se společností Google.
Vyjádřil se tak dnes poté, co Google vyjádřil ochotu
mimosoudního vyřešení případu. EK vyšetřuje
nejpopulárnější světový vyhledavač od listopadu
2010, kdy jej konkurence obvinila z monopolního
chování a manipulace s výsledky hledání.

Indický ministr pro letecký průmysl se setká se
zástupci stávkujících pilotů letecké společnosti
Air India
V důsledku stávky, která trvá již 14. den,
společnost zrušila několik desítek letů a byly tak
poškozeny tisíce cestujících. Společnost Air India
dala výpoveď již 70 pilotům. Dnešního setkání s
ministrem se bude účastnit celkem 13 zástupců
odborových hnutí, mezi kterými ale chybí zástupce
hnutí Guild, jehož členy je většina stávkujících
pilotů. Indické aerolinie kromě stávek
zaměstnanců dlouhodobě čelí závažným finančním
problémům.

Nepál je ochromen další vlnou generálních
stávek  
V neděli byla v zemi vyhlášena již šestá vlna
generálních stávek, které trvají od začátku května.
V současnosti jsou tak v Nepálu uzavřeny veškeré
vzdělávací instituce, obchody a je ochromena
doprava. Celkem bylo zadrženo přes 70 osob,
které čelí obvinění z páchání vandalismu. Stávka
má pokračovat další dva dny. Příčinou trvajících
stávek je blížící se termín pro zveřejnění návrhu na
novou ústavu, která by kromě ochrany práv
jednotlivce měla přinést plán, podle kterého bude
75 nepálských okresů rozděleno na jednotlivé
federální státy. Klíčem k rozdělení má být etnická a
jazyková příslušnost obyvatel. Národnímu
ústavodárnému shromáždění momentálně zbývá
týdenní lhůta pro vyřešení situace, kterou značně
komplikují rostoucí rozpory mezi jednotlivými
zájmovými skupinami, které usilují o zohlednění
vlastních požadavků v nově vznikající
ústavě. Generální tajemník OSN Ban Ki-moon
vyzval členy shromáždění, aby reflektovali
požadavky etnických a náboženských menšin v
Nepálu.

Thajsko vykazuje ekonomický růst  
Ekonomika země se tak začíná zotavovat z
loňských ničivých povodní, které zasáhly jak
domácí produkci, tak export. Hrubý domácí produkt
Thajska vzrostl mezičtvrtletně v roce 2012 o 11%.
Thajská Národní rada pro hospodářský a sociální
rozvoj (NESDB) odhaduje růst ekonomiky v
letošním roce mezi 5,5% až 6,5%.
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Severní Korea propustila čínské rybáře
Skupina rybářů byla zadržena 8. května v oblasti
Žlutého moře, ale prozatím není stále zřejmé, zda
byly lodě rybářům zabaveny severokorejskými
úřady či zda se jednalo o únos. Přestože je Čína
nejbližším spojencem Severní Korey, oblast
Žlutého moře je dlouhodobě jablkem sváru ve
vzájemných vztazích.

 Bývalý generál Sarath Fonseka bude na
nařízení prezidenta Srí Lanky propuštěn z
vězení
Bývalý generál byl pro obvinění z korupce a kritiky
hlavy státu uvězněn v roce 2010, v době konání
prezidentských voleb. Sarath Fonseka se
významně zapříčinil o vítězství nad Tamilskými
tygry a ukončení 26 let trvajícího konfliktu, během
kterého zemřelo přes 70 tisíc osob.

Britský ministr financí George Osborne: slabší
země eurozóny mají mít větší podporu od zemí
silnějších
Podle britského ministra financí musí eurozóna
pokračovat v logice posouvání měnové unie k větší
fiskální integraci a zároveň jistého „sdílení
břemene“. Takto může podle George Osborna
eurozóna chránit svou měnu, zvláště tedy pokud
bude jádro bloku jednotné měny podporovat slabší
státy v řešení jejich problémů. Dále napsal, že se
Evropa musí stát konkurenceschopnější a
produktivnější. Toho se má dosáhnout
reformováním systémů sociální péče,
investováním do infrastruktury, lepším
vzděláváním a nižšími obchodními daněmi.
George Osborne se takto vyjádřil pro The Sunday
Times.

Italský premiér Mario Monti zkrátí svou
návštěvu USA kvůli nynější situaci v zemi
Italský premiér Mário Monti se z návštěvy USA,
kde nyní pobývá kvůli summitu NATO, vrátí dříve,
než předpokládal, z důvodu nutnosti jeho
přítomnosti v zemi, v souvislosti se zemětřesením
na severu Itálie, kvůli kterému bylo evakuováno na
3000 osob  a bombovým útokem před školou v
jihoitalském městě Brindisi. Policie již v této věci
zadržela dvě podezřelé osoby, jednou z nich je
bývalý voják. Motiv útoku prozatím není znám.
Premiéra zastoupí ministr zahraničních věcí Giulio
Terzi.

Společnost Google získala dle svého vyjádření
povolení od čínské vlády ke koupi společnosti
Motorola
Plánovaná koupě by měla společnost Google vyjít
na 12,5 miliardy amerických dolarů a měla by této
jedničce mezi světovými internetovými vyhledavači
mimo jiné umožnit vytvoření vlastní řady mobilních
telefonů. Od evropských a amerických úřadů

získala společnost Google povolení k této akvizici
již v únoru tohoto roku. Jednou z hlavních motivací
ke koupi je získání více než 17000 patentů
v oblasti mobilních technologií od společnosti
Motorola.

Novým prezidentem Srbska se stal
pravděpodobně Tomislav Nikolic 
Dle rádia B92  kandidát Srbské pokrokové strany
(SNS) Tomislav Nikolic v dnešním druhém kole
prezidentských voleb porazil svého oponenta
Borise Tadice a stal se tak novým nejvyšším
představitelem země. Vítězství vyplývá ze 70%
dosavadně sečtených hlasů.

V Benghazi proběhly volby
Ve městě Benghazi na východě Libye volili
obyvatelé své zástupce do Prozatímní národní
rady. Sobotní volby se konaly po 47 letech, o 41
křesel bojovalo na 400 kandidátů. Podle místních
občanských organizací, které na volby dohlížely,
proběhly volby transparentně a bez větších
problémů.

Ministr financí: Ghana dosáhne snížení inflace
na 8,5 %
Podle ministra financí Kwabena Duffuora Ghana
splní svůj cíl snížit inflaci do konce letošního roku
na hodnotu 8,5 %. Dosáhnout toho chce posílením
fiskálních a monetárních opatření, včetně podpory
místní měny cedi. Inflace Ghany se v dubnu
zvýšila na 9,1 %, podle analytiků bude i nadále
růst.

Human Rights Watch: Egyptská armáda bila a
mučila demonstranty
Podle organizace Human Rights Watch (HRW)
egyptští vojáci bili a mučili demonstranty, kteří
protestovali u ministerstva obrany v Káhiře na
začátku května. Podle HRW armáda zatkla
nejméně 350 demonstrantů, včetně 10 dětí a 16
žen. Nejméně 256 z nich by podle HRW mělo být
stále zadržováno. Při střetu zemřelo 12 lidí, včetně
1 vojáka, a téměř 400 osob bylo zraněno.

V Africe má vzniknout zóna volného obchodu
za 1 bilion USD
Plán na vytvoření zóny volného obchodu pro 26
afrických zemí, která by spojila tři již existující
zóny, počítá se zavedením od července 2014.
Zóna volného obchodu by měla integrovat
Východoafrické společenství (EAC), Společný trh
východní a jižní Afriky (COMESA) a Jihoafrické
rozvojové společenství (SADC). Vytvoření
společné zóny volného obchodu by mělo stát 1
bilion USD.

Prozatímní malijský prezident Traore zůstává v
čele země
Hospodářské společenství západoafrických zemí
(ECOWAS) se dohodlo s vůdcem vojenského
převratu v Mali Amadou Sanogou na rozšíření
mandátu prozatímnímu prezidentovi Dioncounda
Traore, kterému měl 40-ti denní mandát vypršet
v pondělí. Prozatímní prezident Traore by měl zemi
dovést k předčasným volbám.

Nejčastější příčinou úmrtí na Haiti je AIDS
Tuto informaci dnes oznámil haitský ministr
zdravotnictví Gabriel Timothée. Dodal, že je touto
nemocí nakaženo na 200 000 Haiťanů, což jsou
min. 2% celkového počtu obyvatel země.
Důsledkem tohoto faktu se zvyšuje i kojenecká
úmrtnost, jelikož více dětí se s touto nemocí
narodí. Nemoc připravila na 25 000 dětí o rodiče.
Podle ministra Timothéeho se země snaží více
informovat své obyvatele o nemoci AIDS, stejně
tak, jako pořádá preventivní programy.

Španělské banky hlásí nejvyšší počet špatných
úvěrů za posledních 18 let
V březnu objem špatných úvěrů španělských bank
vystoupil na 8,37%. Vyplývá to z dat španělské
centrální banky. Tento fakt je dalším důkazem
španělské bankovní krize, se kterou vláda
intenzivně bojuje. Vláda se nyní chystá jmenovat
nezávislé auditory, kteří by měli navrhnout, kolik
budou banky potřebovat peněz, aby zlepšily svou
bilanci. Centrální banka tato data zveřejnila jen pár
dní po té, co agentura Moody's snížila rating 16
španělským bankám.

Na summitu NATO v Chicagu vznikl spor
ohledně stahování vojsk z Afghánistánu
Francouzský prezident Francois Hollande prohlásil,
že Francie stáhne své vojenské jednotky z
Afghánistánu do konce roku 2012. Generální
tajemník NATO Anders Fogh Rasmussen naopak
zdůrazňuje, že odchod se nesmí uspěchat, aby
došlo ke splnění všech závazků mise ISAF v
Afghánistánu. Německá kancléřka Angela Merkel
vyjádřila požadavek, aby státy NATO opustily
Afghánistán společně. Francois Hollande prohlásil,
že Francie je suverénní a rozhoduje sama o svých
vojenských jednotkách. Svůj krok hodlá ovšem
konzultovat s afghánským prezidentem Hamidem
Karzaim.

V japonských prefekturách Chiba a Saitama
byly dočasně přerušeny dodávky vody
K rozhodnutí došlo v souvislosti s kontaminací
vody zapříčiněnou zvýšenou mírou výskytu
rakovinotvorného formaldehydu. Vzorky znečištěné
vody byly odebrány z řeky Tone, protékající hustě
zalidněnou oblastí Kanto. Zdroj kontaminace
prozatím není známý.
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