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Spojené státy označily běloruskou banku
CredexBank za "klíčové centrum globálního
praní špinavých peněz"
Americké ministerstvo financí označilo běloruskou
banku CredexBank za "klíčové centrum globálního
praní špinavých peněz" kvůli jejímu údajnému
zapojení do četných transakcí, které sloužily k
praní "špinavých" finančních prostředků
fiktivních firem. Informovala o tom agentura AFP.
Zároveň ministerstvo zařadilo banku, jejímž
vlastníkem je švýcarský investiční holding Vicpart
Holding registrovaný ve Fribourgu, do seznamu
stínových bank. Tato sankce dovoluje americkým
úřadům zakázat transakce CredexBank do té
doby, dokud banka nebude působit v souladu s
mezinárodními normami.

Ruská Státní duma přijala v prvním čtení návrh
zákona o miliónových pokutách za přestupky
na demonstracích
Ruská Státní duma přijala v prvním čtení návrh
zákona zvyšující správní odpovědnost za porušení
zákona během organizace a provádění masových
akcí. Změny správního řádu iniciovala skupina
poslanců z frakce Jednotného Ruska. Návrh
zákona počítá se zavedením nové formy trestu -
nucených prací v rozsahu od 20 do 200 hodin.
Kromě toho zvyšuje horní hranici pokuty za
porušení zákona během masových akcí
ze současných pěti tisíc rublů až na 1 milion rublů
(téměř 640 tisíc Kč), resp. na 1,5 milionu rublů
(téměř 960 tisíc Kč) v případě úředních osob.
Očekává se však, že ve druhém čtení budou
pokuty za přestupky sníženy.

Ghana prodlouží smlouvu s Mezinárodním
měnovým fondem do prosince
Podle ministra financí Kwabena Duffuora země
prodlouží smlouvu s Mezinárodní měnovým
fondem (MMF) do prosince. Program, na základě
něhož získala Ghana 600 milionů USD, má totiž
skončit na konci června. Důvodem prodloužení
programu je podle ministra Duffuora snaha
pokračovat ve fiskální politice navzdory volebnímu
roku a uklidnění zahraničních investorů.

Mezinárodní pomoc pro Rwandu se zvýšila o 7
%
Africká banka, Belgie, Evropská komise, Německo,
Nizozemsko, Velká Británie a Světová banka
zvýšily finanční pomoc Rwandě o 7 % na 489
milionů USD pro fiskální rok 2012/2013.
Mezinárodní pomoc pro rok předcházející byla
v hodnotě 458 milionů USD. Finanční prostředky
jsou určeny na zdravotnictví, školství a
infrastrukturu. Rwanda patří mezi největší africké
příjemce finanční pomoci v přepočtu na obyvatele.

Skončil summit NATO v Chicagu
21. května skončil dvoudenní summit NATO v
Chicagu. Cílem summitu bylo nalézt shodu
ohledně situace v Afghánistánu. Generální
tajemník a většina delegátů NATO podpořili plán
amerického prezidenta Baracka Obamy stáhnout
vojska z Afghánistánu v roce 2014. Francouzský
prezident Francois Hollande chce stáhnout
francouzské jednotky již v roce 2012. Na summitu
došlo také ke shodě na vytvoření nové mise
NATO, která začne fungovat po stažení vojsk v
roce 2014 a jejím cílem bude výcvik a instruktáž
afghánských ozbrojených sil. Generální tajemník
Severoatlantické aliance Anders Fogh Rasmussen
zdůraznil, že se jednalo o největší summit v
dějinách NATO.

Ruský premiér Dmitrij Medveděv se stal členem
strany Jednotné Rusko
Ruský premiér Dmitrij Medveděv se dnes oficiálně
stal členem strany Jednotné Rusko. 26. května
bude na sjezdu strany projednána
nominace Dmitrije Medveděva na post stranického
předsedy. Od roku 2008 zastával tuto funkci
současný prezident Vladimir Putin, který na konci
dubna oznámil, že se po převzetí prezidentského
úřadu své stranické funkce vzdá.

 Prozatímní malijský prezident byl napaden
demonstranty 
Prozatímní prezident Dioncounda Traore utrpěl
drobná poranění hlavy poté, co demonstranti
obsadili na několik hodin vládní palác. Důvodem
bylo obvinění demonstrantů, že prozatímní
prezident Traore byl členem svržené vlády, která
má být zodpovědná „za desetiletí hrůzovlády“.
Vůdce vojenského převratu z 22. března Amadou
Sanogo útok odsoudil. Hospodářské společenství
západoafrických států (ECOWAS) žádá prošetření
celého incidentu a potrestání viníků.

Lékaři bez hranic musí omezit svou činnost v
Darfúru
Na základě vládních omezení a ztíženého
získávání povolení pro přepravu zdravotnických
potřeb musela organizace Lékaři bez hranic (MSF)
pozastavit většinu své činnosti v oblasti Jebel Si na
severu Darfúru. Podle MSF se desetitisíce lidí
ocitnou bez zdravotní péče. Konflikt v Darfúru
začal v roce 2003, přes mírovou operaci OSN
organizace MSF hlásí i nadále boje.

Severní Korea pohrozila posílením svého
jaderného programu, pokud USA nesníží svůj
diplomatický nátlak
Představitelé KLDR prohlásili, že posílí svůj
jaderný program, pokud USA nesníží svůj
diplomatický tlak vůči Severní Korey. Pohrozili také
protiopatřeními vůči americkému nátlaku, ale
nespecifikovali jaké. Podle expertů lze ze
satelitních snímků pozorovat zvýšenou aktivitu v
oblasti severokorejských jaderných výzkumných
center. USA pohrozily dalšími protiopatřeními,
pokud se KLDR odhodlá k dalšímu jadernému
testu.

Chilský prezident obhájil svou politiku před
parlamentem
Ve své výroční zprávě prezident země Sebastian
Pi

Kolumbie nabídla pomoc Venezuele v boji proti
FARC
Po útoku této kolumbijské levicové guerrily na
území Venezuely prezident Kolumbie Juan Manuel
Santos nabídl pomoc s bojem proti této skupině
svému venezuelskému protějšku Hugovi
Chávezovi. Pomoc by se měla skládat především z
odhalování plánů FARC na venezuelském území.
V rámci pomoci budou vyslány 2 brigády
kolumbijských vojáků do
venezuelsko-kolumbijského pohraničí.

Brazílie sníží daně kvůli stimulaci průmyslu
Brazilská vláda dnes odtajnila připravovaný plán
pro zvýšení automobilové výroby. Jedná se o
snížení daní pro společnosti a továrny zabývající
se automobilovým průmyslem. Celkově by tak
firmy měly ušetřit na 1 miliardu USD. Další změnou
by mělo být snazší získání půjčky na automobil. I
přes všechna tato opatření ministr financí Guido
Mantega přiznal, že bude velice těžké dosáhnout
růstu brazilského průmyslu o 4,5%. Právě tak
vysoký růst si na začátku roku vláda prezidentky

Rousseff vytyčila za cíl.

Ruský prezident Vladimír Putin jmenoval novou
vládu, klíčové posty zůstaly beze změny
Do čela nové ruské vlády usedl bývalý ruský
prezident Dmitrij Medveděv. Ministrem vnitra se
stal dosavadní náčelník moskevské policie
Vladimir Kolokolcev. Post vicepremiéra
zodpovědného za ekonomiku bude i nadále
zastávat Igor Šuvalov, místo ministra financí Anton
Siluanov. Beze změny zůstali i ministr obrany
Anatolij Serďukov nebo ministr zahraničních věcí
Sergej Lavrov.

V Česku vznikne výcvikové centrum pro piloty
vrtulníků NATO
Návrh na vytvoření společného výcvikového centra
pro piloty vrtulníků v České republice byl schválen
na summitu NATO v Chicagu.
Koncept Mnohonárodního centra pro letecký výcvik
(MATC) má prozatím zajištěnou finanční podporu
na dva roky a bude se nadále rozvíjet. Na projektu
se zřejmě budou podílet USA, Slovensko a
Chorvatsko, diskutuje se i o dalších
zemích. Generální tajemník NATO Anders Fogh
Rasmussen uvedl, že podobných projektů Aliance
schválila již dvacet.

Maďarská vláda může sbírat osobní údaje
svých obyvatel 
Maďarský parlament v pondělí schválil zákon,
který umožňuje úřadu vlády v budoucnosti
vyžádat z příslušných
rejstříků jména a adresy občanů, z důvodu
například zjišťování jejich názoru. Získané údaje
bude moci vláda používat po dobu 90 dní. Dle
Maďarské socialistické strany (MSZP), která je v
opozici, je novela protiústavní.

NATO znova vyzvalo Rusko ke zrušení
diplomatického uznání Jižní Osetie a Abcházie 
Jižní Osetie a Abcházie jsou separatistickými
regiony Gruzie. Aliance Rusko ke zrušení
diplomatického uznání obou regionu vyzvala znova
na summitu v Chicagu, neboť podporuje územní
celistvost a suverenitu Gruzie v rámci její
mezinárodně uznávaných hranic. Rusko
nezávislost obou regionu uznalo po pětidenní
válce s Gruzii v roce 2008. Spory mezi Gruzii a
separatistickými regiony nadále pokračují.

V souvislosti se zemětřesením bylo v Itálii
evakuováno již více než 6000 osob
Kvůli zemětřesení v regionu Emilia-Romagna na
severu Itálie bylo již evakuováno více jak 6000
osob a premiér země Mario Monti se z tohoto
důvodu vrátil dříve ze summitu NATO.  
Většina z vysídlených obyvatel se nyní nachází v
provizorních stanových táborech. Došlo k
poškození i řady historických budov, škody
prozatím nebyly vyčísleny.

Severoatlantická aliance spustila prozatimní
protiraketový štít
Generální tajemník NATO Anders Fogh
Rasmussen na summitu v Chicagu prohlásil, že
Severoatlantická aliance spustila prozatímní
protiraketový štít v Evropě. Protiraketové střely
jsou umístěny na válečné lodi ve Středozemním
moři. Postupně se má zvýšit počet lodí nesoucích
protiraketové střely na 4. Tento krok vyvolal obavy
ze strany Ruské federace. Generální tajemník
Rasmussen prohlásil, že NATO přizvalo ruskou
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stranu k jednání o protiraketové obraně a k
zapojení se do jejího fungování. Otázka
protiraketového štítu poškozuje vztahy USA a
Ruské federace. Napětí v této otázce vyvrcholilo
na počátku května, kdy ruský generál Nikolai
Makarov pohrozil možností preemptivního úderu. 

Severoatlantická aliance oficiálně podpořila
plán USA ohledně Afghánistánu
Představitelé Severoatlantické aliance na summitu
v Chicagu podepsali souhlas s "exit strategií"
amerického prezidenta Baracka Obamy. Cílem této
strategie je stažení vojsk USA a NATO z
Afghánistánu v roce 2014. Generální tajemník
NATO Anders Fogh Rasmussen řekl, že i po
odchodu v roce 2014 zůstanou v zemi instruktoři a
další personál, který bude zajišťovat výcvik
afghánské armády, která má čítat kolem 350 000
mužů. Tento úkol již nebude součástí mise ISAF,
ale bude se jednat o novou misi NATO.

Al Kaida zabila v Jemenu 90 lidí na protest proti
spolupráci s USA
Na vojenské přehlídce v Jemenu došlo k mohutné
explozi, která zabila 90 lidí a dalších 222 zranila. K
útoku se přihlásila teroristická síť Al-Kaida. Jako
důvod uvedla pokračující spolupráci jemenské
vlády s armádou Spojených států amerických.
Washington tento útok jednoznačně odsoudil.
Poradce amerického prezidenta Baracka Obamy
pro boj s terorismem John Brennan oznámil, že
USA budou pokračovat ve vojenské pomoci
jemenské vládě v boji proti Al-Kaidě.

 

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.

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.
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