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Agentura Standard &amp; Poor's snížila rating
španělské společnosti Telefónica
Rating španělské telekomunikační společnosti
Telefónica se propadl z BBB+ na BBB s
negativním výhledem do budoucna. Důvodem je
především silný tlak domácího trhu Španělska.
Agentura dodala, že parametry kreditu společnosti
jsou čím dál tím slabší. Spolu se společností
Telefónica agentura Standard & Poor's snížila
rating i dceřiným společnostem, mezi kterými je
např. Telefónica Czech Republic nebo Telefónica
Chile.

Ropná společnost Repsol potvrdila nová
naleziště ropy při pobřeží Brazílie
Zprávu o novém nalezišti potvrdila španělská
ropná společnost Repsol, ve spolupráci s čínským
Sinopecem, norským Statoilem a brazilským
Petrobrasem. Nově objevené zásoby ropy a
zemního plynu byly objeveny v jedné z
nejproduktivnějších oblastí brazilských vod -
Cuenca de Santos, která se nachází 300 km
jihovýchodně od S

Mexičané pochodovali za mír na západě země
Na 30 000 Mexičanů se sešlo v západomexickém
městě Guadalajara, aby svým pochodem dali
najevo svůj nesouhlas s pokračující válkou
drogových kartelů a také s postojem mexické
vlády. Podle rektora Univerzity v Guadalajaře
Marca Antonia Cortese Guardada je ,,povinností
vlády své občany v době násilí chránit". Dodal, že
,,by vláda prezidenta Felipe Calderóna měla nyní
jednat rychle a efektivně, aby zvrátila násilí
spojené s drogovou válkou". Právě intenzivnější
boj proti drogovým kartelům vláda prezidenta
Calderóna v roce 2006 započala. Od té doby stála
na 50 000 životů.

Guatemala a Honduras se v boji proti násilí
chtějí inspirovat Salvadorem
Guatemalu a Honduras zaujala především politika
snažící se o příměří mezi gangy, což vede ke
snížení kriminality a násilí. Ministři obrany všech 3
zemí se již setkali a společně plánují strategii boje
proti násilí. Guatemala, Honduras a Salvador tvoří
tzv. Severní trojúhelník - jedná se o
nejnebezpečnější oblasti střední i jižní části
kontinentu.

Angola stanovila datum parlamentních voleb
Teprve druhé parlamentní volby od konce
občanské války v roce 2002 se mají konat 31.
srpna. V současnosti má v parlamentu většinu
strana prezidenta Jose Eduardo dos Santose
Lidové hnutí za osvobození Angoly (MPLA), která
získala 82 % hlasů ve volbách v roce 2008.

Tuniský prokurátor požaduje trest smrti pro
bývalého prezidenta
Pro bývalého prezidenta Zine El Abidine Ben Ali
žádá vojenský prokurátor maximální trest za
rozpoutání násilí během jasmínové revoluce. Podle
OSN během revoluce zemřelo více než 300 lidí.
Bývalý prezident je souzen v nepřítomnosti, 14.
ledna 2011 utekl se svou manželkou do Saudské
Arábie.

V Egyptě probíhají prezidentské volby
Ve středu ráno se otevřely volební místnosti pro
první kolo prezidentských voleb. Egypťané vybírají
prezidenta z 12 kandidátů. Pokud žádný
z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu, druhé
kolo proběhne 16. a 17. června. Mezi přední
kandidáty patří bývalý předseda Ligy arabských
států Amr Moussa, kandidát Muslimského bratrstva
Mohammed Mursi, nezávislý islámský kandidát

Abdel Moneim Abul Fotouh a bývalý premiér
Mubarakovi vlády Ahmed Shafiq.

Britská ekonomika klesla za první čtvrtletí o
0,3%, tedy více než byl původní odhad
Původní odhad centrálního statistického úřadu
Velké Británie byl pokles o 0,2%. Revidované
údaje však ukázaly, že ekonomika Spojeného
království klesla o 0,3% a podle
BBC panují v Británii obavy, aby dále neklesala i
ve druhém čtvrtletí. Guvernér Bank of England
Mervyn King varoval, že diamantové jubileum
královny Alžběty II. by mohlo výkon ekonomiky
ještě snížit.

Český premiér Petr Nečas dnes započal svou
třídenní návštěvu Itálie a Vatikánu
V Itálii se Petr Nečas setká s italským premiérem
Mariem Montim a budou spolu hovořit o finančních
a ekonomických problémech, které potkaly členské
státy EU. Český premiér bude dále přijat na
audienci u papeže Benedikta XVI. a ve Vatikánu
se také zúčastní spolu s pražským arcibiskupem a
kardinálem Dominikem Dukou příprav
cyrilometodějského jubilea.

Český premiér Petr Nečas jednal s předsedou
Evropské komise Jóse Manuelem Barrosem o
evropských fondech
Evropská komise (EK) nedávno opakovaně
upozornila na problémy s čerpáním fondů v České
republice. Část dotací byla kvůli tomuto problému
pozastavena. Podle předsedy EK Barrosa bude
v červnu do Česka poslán tým auditorů, který bude
využívání fondů kontrolovat. Pokud by Česká
republika nemohla čerpat z fondů ani po červenci,
schodek státního rozpočtu by se podle premiéra
Nečase mohl vyšplhat až na 6%. Schválený deficit
pro tento rok činí polovinu, tedy tři procenta.

Španělsko investuje do znárodněné Bankie na
9 miliard EUR
Členům parlamentního výboru to řekl ministr
hospodářství Luis de Guindos. Vedení banky má
nyní předložit plán, který by měl dát najevo, jak
moc bude nutné nedávno zestátněnou banku
kapitalizovat, čímž by se mohly vyřešit všechny její
problémy. Ministr dodal, že ,,všechny nutná
zvýšení kapitálu vláda podpoří".

Falklandská ekonomika roste navzdory
argentinským pokusům o blokaci
To oznámil guvernér Falklandských ostrovů Nigel
Haywood. Dodal, že i přes snahu Argentiny legálně
blokovat společnosti, které hodlají na Falklandách
investovat, si ostrovy na příliv zahraničních
investorů stěžovat nemohou. Podle guvernéra je to
především díky faktu právní podpory Velké
Británie, jejímž zaoceánským územím Falklandy
jsou. Na rychlém nárůstu ekonomiky se podílí
především nově objevená naleziště ropy a
zemního plynu ve vodách Falklandských ostrovů.

Kolumbie chce v produkci kávy přejít od
kvantity ke kvalitě
Důvodem tohoto rozhodnutí je z části i špatná
úroda, která Kolumbii postihla 4 roky za sebou a
ani letos se neočekává výrazné zlepšení. Země tak
již nefiguruje na prvních 2 místech největších
producentů kávy a momentálně se nachází na 4.
pozici. Podle předsedy Federace kolumbijských
producentů kávy (FNCC) se proto Kolumbie chce
přeorientovat na produkci kávy té nejvyšší kvality.
Dodal, že v úterý FNCC podepsala smlouvu se
svým největším spolupracovníkem Nestlé
Nespresso S.A v hodnotě 50 milionů USD.

Jeden z velitelů mexického drogového kartelu
Los Zetas byl zatčen
Mexická armáda zatkla Daniela Elizonda Jesuse
Ramiréze v souvislosti s obchodem s drogami a
násilnou trestnou činností. Mimo jiné je spojován s
se smrtí 49 lidí, jejichž těla nalezla policie v
plastových pytlích 13. května tohoto roku. V
souvislosti s drogovou kriminalitou a násilnostmi
umírá každoročně v Mexiku několik tisíc lidí.

K Mezinárodní vesmírné stanici zamířila první
soukromá loď
Z kosmodromu NASA, který je na floridském mysu
Canaveral, odstartovala nákladní vesmírná loď
Dragon společnosti Space Exploration
Technologies po technických problémech až na
druhý pokus. Podle plánu by se měla
s Mezinárdoní vesmírnou stanicí (ISS) spojit po
třech dnech. Odborníci předpokládají, že soukromé
společnosti budou do budoucnosti silně konkurovat
státům, které v posledních letech v souvislosti
s ekonomickými škrty omezovaly dotace na
kosmonautiku.

Nepálská vláda žádá o prodloužení lhůty nutné
k vytvoření nové ústavy
Aktuálně platná lhůta je stanovena na tuto
neděli. Z důvodu komplikovaných sporů ohledně
hranic a názvů státu, a zejména potom klíče, podle
kterého by měly vznikat, ale vláda žáda o
tříměsíční odklad. Nová ústava by měla přinést
řešení nestability v zemi, kterou je Nepál zmítán od
ukončení občanské války a svržení monarchie v
roce 2006. Na území Nepálu žije přibližně 100
etnických skupin a většina z nich požaduje
vytvoření vlastních územních provincií. Situaci
komplikuje také nejednoznačný názor
ústavodárného shromáždění. Maoisté, kteří drží
40% křesel, podporují koncept rozdělení země na
základě etnické příslušnosti. Naopak nepálská
centristická strana upozorňuje, že tento koncept
naruší sociální smír v zemi.

Indická rupie dosáhla historického minima vůči
americkému dolaru  
Indická měna rupie, která v letošním roce vykazuje
nejslabší výkonnost ze všech asijských měn, tak
od srpna 2011 oslabila vůči americkému dolaru o
26%. V souvislosti s poklesem růstu ekonomiky,
který je nejnižší za období posledních tří let,
vysokou mírou inflace a nejvyšší hodnotou
státního deficitu od roku 1980, je tak budoucí vývoj
měny velmi nejistý.

Světová banka varovala státy východní Asie
před důsledky nestability světových trhů
Upozornila, že země by se měly zaměřit na
podporu domácí poptávky, která jim může zajistit
větší stabilitu růstu ekonomiky a zmírnit tak
negativní dopady způsobené poklesem exportu.
Banka varovala zejména před současnou situací
na evropských a amerických trzích, ale upozornila
také na klesající výkon čínské ekonomiky, který
negativně zasáhne celý region. Zveřejnila také
odhad vývoje růstu ekonomiky regionu východní
Asie, který je o 0,6% nižší, než jaký byl
zaznamenán růst v roce 2011.

 

Evropská komise vydala svou první zprávu o
stavu Schengenského prostoru
Tato zpráva zahrnuje období od 1. listopadu 2011
do 30. dubna 2012. Podle zprávy představuje
Schengenský prostor přes 400 miliónů Evropanů,
kteří podniknou 1,25 miliard cest ročně. Zpráva se
blíže zabývá vnějšími hranicemi prostoru a jejich
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kontrolou a uplatňováním schengenských pravidel
a víz v rámci celého prostoru.

Vláda České republiky schválila balík
úsporných opatření
Premiér Petr Nečas dnes po jednání vlády oznámil
na tiskové konferenci, že od příštího roku stoupne
DPH na 15 a 21 procent. Dále se omezí výdajové
paušály a dočasně se zruší stropy na zdravotní
pojištění. Vládou dnes schválené novely zákonů
také ruší tzv. zelenou naftu, kvůli které dnes na
mnoha místech v Česku protestovali zemědělci.
Balík úsporných opatření má za cíl snížit schodek
veřejných financí.

V Bruselu se dnes setkají čelní představitelé
zemí EU na mimořádném summitu
Mimořádný summit svolal stálý předseda Evropské
rady Herman Van Rompuy a hlavními tématy bude
projednávání prorůstových opatření a možnost
zavádění tzv. eurobondů neboli společných
dluhopisů. Zastáncem eurobondů je hlavně
francouzský prezident Francois Hollande. Dnešní
summit má být přípravným setkáním před běžným
summitem EU, který se uskuteční na konci června.

Německá Deutsche Bank doporučuje Řecku
zavést paralelní měnu k euru, "geuro"
Experti německé banky Deutsche Bank naznačili,
že pokud by v nadcházejících řeckých volbách
zvítězily strany, které nesouhlasí s úspornými
opatřeními, země by mohla zavést paralelní měnu
k euru. Tu by tvořily dluhopisy řecké vlády a bylo
by možné jí devalvovat, což měna Euro
neumožňuje. "Geuro" by tak mohlo napomoci k
novému nastartování řeckého hospodářství.

Španělské školy a univerzity protestují proti
vládním škrtům 
Španělské školy a univerzity
dnes zůstávají zavřené, jedná se tak o vůbec
první stávku na všech úrovních vzdělávání
veřejnosti v zemi. K protestům se připojili žáci,
rodiče i učitelé.
Škrty se projeví na zvýšeném počtu studentů ve
třídě, délce odpracovaných hodin učitelů za stejné
platové ohodnocení a na školném, které se zvýší o
25%. Dle vlády jsou tato opatření nutná, aby
Španělsko mohlo splnit své rozpočtové cíle pro
letošní rok.

Evropský soud pro lidská práva změnil
rozhodnutí ve věci zákazu účasti ve volbách
pro vězně
Sedm let poté, co Evropský soud pro lidská práva
nařídil Velké Británii, aby přehodnotila svůj
absolutní zákaz účasti ve volbách pro odsouzené,
nyní soud rozhodl, že jednotlivé vlády mohou samy
rozhodnout, jak daný zákaz zavádět. Připomněl

také, že Velká Británie má pouze šest měsíců na
nastínění navrhované reformy.

Čína a Bulharsko sdílejí své zkušenosti
ohledně boje proti terorismu
Oficiální čínská delegace navštívila v pondělí
Speciální útvar pro boj proti terorismu na
Ministerstvu vnitra Bulharska.
Delegaci vedl Wang Lequan, člen ústředního
výboru čínské Komunistické strany. Policisté z
bulharské jednotky ukázali čínským hostům
jejich specializované dovednosti a techniky na
cvičišti jednotky ve městě Vranya. Wang Lequan
Bulharům poděkoval za sdílení jejich zkušeností a
vyjádřil naději, že tato spolupráce se bude nadále
utužovat.

Chorvatsko může čerpat až do výše 70 milionů
z fondů EU pro trh práce
V Zahrebu se konala konference "Chorvatská
politika práce a sociální politika v kontextu
Evropské unie", která má zemi připravit na
nominaci projektů pro sociální fondy a fondy
soudržnosti EU, z nichž by země mohla čerpat
až 70 milionů EUR. Zástupce Evropské komise
(EK) Zoltán Kazatsay během konference uvedl,
že pro to, aby Chorvatsko mohlo čerpat z fondů
EU, musí země vybudovat dobře fungující systém
a struktury.

Ratingová agentura Fitch snížila hodnocení
japonské ekonomiky o dvě úrovně
Ke snížení hodnocení z úrovně AA na A+ došlo z
důvodu extrémně vysokého veřejného zadlužení,
které by se podle odhadů společnosti mělo během
letošního roku vyšplhat až na 239% ročního HDP.
Přestože Japonsko vykázalo během prvního
čvrtletí meziroční růst ekonomiky o 4,1%, dle
mnohých analytiků se o něj významně zapříčinila
zejména státní podpora poskytnutá v souvislosti s
obnovou země po loňském březnovém
zemětřesení. Ke snížení hodnocení japonské
ekonomiky došlo po více než 10 letech.

V Barmě se konaly největší demonstrace od
roku 2007
Barmská vláda žádá občany o trpělivost. Nedělní a
pondělní protestní akce poukázaly na
nespokojenost občanů s omezením dodávek
elektřiny. V současné době má většina z nich
přístup k elektřině pouze 4 hodiny denně. Podle
oficiálního vyjádření vlády jsou omezení dodávek
způsobeny vysokým nárůstem objemu spotřeby v
letním období.

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.

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