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Britský premiér na návštěvě Indonésie oznámil
zakázku pro Airbus za 518 milionů USD
Ta by se měla týkat dodávky 11 letounů typu A330
aerolinkám Garuda Indonesia. Britský premiér
David Cameron je v současné době na sérii
obchodních cest po východní a jihovýchodní Asii,
přičemž mnoho kontraktů které s sebou přivezl
označil za velmi prospěšné britské ekonomice i
pracovnímu trhu, jelikož povedou k oživení britské
výroby.

První barmská burza cenných papírů by měla
vzniknout do roku 2015
Předběžné povolení pro započatí procesu vzniku
první barmské burzy cenných papírů dostala
Tokijská burza spolu se společností Daiwa
Securities. Obě instituce by tak měly pomoci
barmské vládě k větší liberalizaci ekonomiky země
a tím i k přilákání zahraničních investorů. Jedná se
o další z kroků vedoucích k větší míře občanské a
ekonomické svobody v Barmě.

Parlamentní volby v Jižní Koreji naznačují
těsný souboj mezi dvěma největšími stranami
V současné době vládnoucí strana Saenuri by
podle předběžných výsledků (sečteno 90% hlasů)
měla obsadit 152 křesel ve 300 členném
parlamentu. Na druhém místě by měla skončit
Jednotná demokratická strana. Hlasování je
vnímáno jako poslední zkouška pro nynějšího
prezidenta Lee Myung-baka před blížícími se
prezidentskými volbami. Hlavní náplní
předvolebních kampaní byly otázky vnitřní
ekonomiky a bezpečnosti na Korejském
poloostrově.

Varování před tsunami v celém indickém
oceánu bylo staženo
Pacifické centrum pro varování před tsunami
(PWTC) stáhlo v pozdních odpoledních hodinách
výstrahu pro celý region Indického oceánu. Hrozba
pro většinu oblastí prý již není aktuální, přičemž
jednotlivé státy zaznamenaly chvilkové nárůsty
hladiny oceánu v řádech desítek centimetrů.
Varování vyvolaly otřesy o největší síle 8,6 stupně
magnitudy.

Stávka pracovníků energetiky na Srí Lance
Zhruba 15 tisíc pracovníků odvětví energetiky
vyhlásilo na středu stávku za jejich požadavek na
25 % zvýšení platů. To označili za nevyhnutelné
vzhledem k rostoucím životním nákladům. Jedná
se zejména o nárůst cen potravin, způsobený
vyššími cenami paliv a oslabením měny. V
následujících týdnech je očekávána také stávka
lékařů a státních úředníků.

Území Srí Lanky by mělo být do roku 2020
kompletně odminováno 
Srí Lanka se zavázala k vyčištění zbylých 124
čtverečních kilometrů zaminovaného území.
Minová pole byla vybudována během 26 let trvající
občanské války. Separatistická skupina Tamilští
Tygři v ní usilovala o vytvoření vlastního
nezávislého státu a kontrolovala severní oblast
země a část východního pobřeží. V roce 2009 byl
konflikt ukončen a území předáno zpět pod
kontrolu vlády. Před zahájením čistících akcí, na
kterých se podílí celkem 9 nevládních organizací,
bylo zaminováno téměř 2 tisíce čtverečních
kilometrů země.

Severní Korea oznámila, že raketu nesoucí
satelit může vystřelit již ve čtvrtek
Představitelé Severní Korey oznámili, že balistická
raketa, která má vystřelit satelit na oběžnou dráhu,
načerpala palivo a je připravena ke startu již ve

čtvrtek. Mezinárodní společenství před tímto
krokem Severní Koreu varovalo a upozorňovalo,
že povede k větší izolaci země. Šéf satelitního
centra KLDR Paek Chang-ho řekl, že Severní
Korea se nebude zajímat o názory zvenčí a označil
satelit za klíčový pro vývoj národní ekonomiky.
Americká ministryně zahraničí Hillary Clinton
označila tento krok za provokaci, varovala před
případným nukleárním testem a prohlásila, že
KLDR nemá zájem o zlepšení vztahů s ostatními
státy.

Zvolený ruský prezident Vladimír Putin vyjádřil
podporu tranzitnímu bodu NATO v zemi
Zvolený Ruský prezident Vladimír Putin označil
Severoatlantickou alianci za relikt studené války,
ale přesto podpořil vznik tranzitního bodu pro
NATO v ruském městě Uljanovsk. Tento bod má
sloužit pouze k přepravě zásob NATO pro misi
Aliance v Afghánistánu. Vladimír Putin zdůraznil,
že se nebude jednat o vojenskou základnu. To již
dříve deklaroval ruský ministr zahraničí.

Írán se v sobotu sejde se světovými mocnostmi
v Istanbulu
Íránští představitelé se v sobotu sejdou se zástupci
pěti stálých členů Rady bezpečnosti OSN a
Německa v Istanbulu. Hovořit budou o íránském
jaderném programu. Írán již naznačil ochotu hledat
kompromis a přestat s obohacováním uranu na
20%. Íránský prezident Mahmúd Ahmadínežád
řekl, že Írán bude ochoten ke kompromisu, ale
Západ musí přestat s jednáním, které je založeno
na urážkách a nátlaku. Západní diplomaté
očekávají, že Írán na jednání nepřijde s ničím, čím
by přesvědčil Evropu a Spojené státy americké k
ukončení ekonomických sankcí.

Sýrie přislíbila zastavení vojenských operací ve
čtvrtek ráno
Syrská vláda přislíbila zastavení vojenských
operací ve čtvrtek ráno. Sýrie tímto prohlášením
prodloužila lhůtu, kterou mu původně vyměřil Kofi
Annan, jako zvláštní vyslanec OSN a ligy
arabských států Důvod tohoto prodloužení je podle
syrské vlády vojenská aktivita povstalců. Sýrie také
upozorňuje, že i po čtvrtku zůstanou syrské
jednotky v pohotovosti proti případným útokům
povstalců. Kofi Annan prohlásil, že stále věří v
úspěch mírového plánu, pokud zbraně složí obě
strany.

Cena akcií společnosti Nokia se po varovném
výhledu snížila o 18%
Finská společnost Nokia je největším výrobcem
mobilních telefonů na světě, přesto se jí nedaří
vyrovnat se s konkurencí na trhu se smartphony.
Tu představují především společnosti Apple a
Samsung. Firma již v posledním čtvrtletí loňského
roku zaznamenala propad zisku o 73% a nyní
varovala, že v prvním i druhém čtvrtletí tohoto roku
budou její aktivity v oblasti mobilních telefonů stále
ztrátové.

V Německu roste popularita Pirátské strany 
Podle průzkumu pro televizní stanici RTL by se
Pirátská strana stala v případě voleb třetí
nejsilnější stranou v zemi s 13% hlasů a tímto
výsledkem by přeskočila své největší rivaly, stranu
Zelených. Pirátská strana zaznamenala úspěch ve
státních volbách v Berlíně a v Sársku, a přestože
se strana nemůže dohodnout na vedení a hlavně
politické strategii, její popularita stále roste.

Venezuela, Kolumbie, Kuba a Honduras jsou na
černé listině Interamerické komise pro lidská
práva
Podle každoroční zprávy Interamerické komise pro
lidská práva (CODH) by měly tyto země více
respektovat lidská práva. Prezident  CODH José
de Jesús Orozco Henríqueze dodal, že by tyto
země měly  zapracovat na svém systému ochrany
obyvatelstva a na plnění základních práv člověka.
Všechny tyto země se umístily na černé listině
CODH i v roce 2010. Problémem Kolumbie jsou
především paramilitaristické organizace, Honduras
má pak jeden z nejvyšších počtů vražd na 1000
obyvatel na světě.

Bolívie ukončuje smlouvu o postavení silnice v
Amazonii s brazilskou společností
Prezident země Evo Moráles oznámil odstoupení
od smlouvy s brazilskou společností OAS. To
proto, že společnost jednala v rozporu s
podmínkami smlouvy. Společnost OAS měla
postavit silnici v bolivijské části Amazonie, v
regionu Tipnis. Proti projektu protestovali
především domorodí indiáni. Důvodem jejich
nesouhlasu s projektem je poškození pralesa.
Prezident Moráles neuvedl, jestli projekt stavby
dálnice bude pokračovat i v případě nahrazení
stavební společnosti.

Kandidát na prezidenta Světové banky Ocampo
by si přál reorganizaci banky
Kandidát na prezidenta Světové banky José
Antonio Ocampo uvedl, že v případě zvolení by si
přál změnit organizaci banky. Dále by rád více
spolupracoval s dalšími světovými věřiteli.
Problémem Světové banky je podle pana Ocampo
nedostatek kapitálu. Bývalý kolumbijský ministr
financí José Antonio Ocampo je jedním ze 3
kandidátů na post prezidenta Světové banky. Tím
druhým je američan Dr. Jim Yong Kim a nigerijská
ministryně financí Ngozi Okonjo-Iweala. 

Írán chystá největší společné vojenské cvičení
armády a revolučních gard
Vrchní velitel íránských pozemních ozbrojených sil
brigádní generál Ahmad Reza Pourdastan
informoval o chystaném vůbec největším
vojenském cvičení, do kterého se společně zapojí
íránská armáda i elitní revoluční gardy IRGC. Celé
cvičení se bude skládat z osmi menších cvičení, do
kterých se zapojí různé složky íránských
ozbrojených sil, a to hned v několika oblastech. Do
cvičení se má zapojit i íránské vojenské letectvo,
které dle slov velitele íránských pozemních sil
bude pořádat cvičení takového rozsahu vůbec
poprvé od islámské revoluce v roce 1979. Írán
provedl od začátku roku již 4 vojenské manévry.

Napětí mezi Súdánem a Jižním Súdánem dále
pokračuje
Súdán oznámil, že použije „všech zákonných
způsobů a prostředků“ k ochraně sporného území
Heglig, které je bohaté na ropu. Region Heglig je
všeobecně uznáván jako součást Súdánu. To ale
Jižní Súdán odmítá. Oba státy se obviňují z útoků.
Střety mezi oběma zeměni v posledních dvou
týdnech vyvolaly obavy z možné války.
Prezidentský summit, který se měl konat v hlavním
městě Jižního Súdánu na začátku dubna, byl
odložen na neurčito.

Tuniská vláda chce prošetřit zásah policie proti
demonstrantům
Tuniský prezident i parlament žádá po ministru
vnitra Ali Laarayedj objasnění pondělního
policejního zásahu proti demonstrantům. Police na
demonstranty, kteří se snažili dostat na hlavní třídu
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Avenue Habib Bourguiba, zaútočila slzným plynem
a obušky. Během protestů bylo zraněno deset
demonstrantů a osm policistů.

Francie vydala zatykač na syna prezidenta
Rovníkové Guiney, který je zároveň ministrem
zemědělství
Francouzský prokurátor schválil žádost na vydání
mezinárodního zatykače na syna prezidenta
Rovníkové Guiney Teodora Obiang Nguema
Mangue za praní špinavých peněz. Ministr
zemědělství Rovníkové Guiney Mangue je
podezřelý, že koupil nemovitý majetek ve Francii z
veřejných peněz Rovníkové Guiney. Prezident
Teodoro Obiang Nguema Mbasogo vinu svého
syna odmítá.

Portugalsko převedlo na Mozambik zbývající
podíl na přehradě na řece Zambezi
Portugalsko si totiž i po vyhlášení nezávislosti
Mozambiku ponechalo většinový podíl na přehradě
Cahora Bassa na řece Zambezi. Po dlouhých
sporech portugalský premiér Pedro Passos Coelho
podepsal dohodu o převedení podílu Mosambiku.
Přehrada Cahora Bassa je důležitým zdrojem
elektřiny pro Mozambik, Jihoafrickou republiku a
Zimbabwe.

Prezidentka Malawi odvolává ministry
dosazené jejím předchůdcem
Prezidentka Joyce Banda, která do prezidentského
křesla usedla v sobotu po náhlé smrti prezidenta
Bingu wa Muthariky, první den v úřadu odvolala
ministryni informací a ředitelku státní televize a
rádia Patricii Kaliati a policejního šéfa Petera
Mukhita. Prezidentka Banda dále uvedla, že v
nejbližších dnech chce odvolat další ministry z
Mutharikovy vlády a přislíbila obnovit mezinárodní
pomoc, která byla pozastavena po roztržce
bývalého prezidenta Muthariky a která
představovala přibližně 40 % rozpočtu Malawi.

Saúdská Arábie vyzývá Pákistán k
přehodnocení chystané energetické spolupráce
s Íránem
Náměstek saúdskoarabského ministra zahraničí
Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdul Aziz při setkání
s pákistánskými představiteli včetně pákistánského
premiéra Yousafem Raza Gilani podle
nejmenovaného zdroje z pákistánské diplomacie,
na nějž se odvolává agentura PressTV, jménem
krále Saúdské Arábie vyzval Pákistán, aby
"přehodnotil své rozhodnutí o energetické
spolupráci s Íránem". Pákistán se chystá společně
s Íránem vybudovat plynovod z Íránu do Pákistánu
(IP) a stejně tak chce pákistánská vláda z Íránu
odebírat elektrickou energii. Saúdská Arábie nyní
údajně Pákistánu nabídla úvěr na výstavbu nových
ropných zařízení.

Předvolební průzkumy favorizují ve volbách
současného prezidenta Spojených států B.
Obamu
Podle posledního průzkumu by v současnosti B.
Obama získal 51% hlasů, očekávaný
republikánský kandidát M. Romney pak 44%.
Prezident B. Obama se těší větší důvěře mezi
dotazovanými v rámci zvládání boje proti terorizmu
či zahraniční politiky, M. Romney naopak boduje
v tématech souvisejících s energetikou,
ekonomikou a 51% dotázaných se domnívá, že by
odvedl lepší práci při snižování federálního deficitu.
Prezidentské volby v USA proběhnou 6. listopadu
2012, po odstoupení R. Santoruma je očekávaným
konkurentem B. Obamy bývalý guvernér státu
Massachusetts M. Romney.

Írán zastavil export ropy do Německa
Íránská agentura PressTV informuje o tom, že Írán
rozhodl o zastavení vývozu své ropy do Německa
den poté, co byl zastaven vývoz ropy do
Španělska. Írán tak již nevyváží ropu do Francie,
Velké Británie, Řecka, Španělska, Německa, Itálie
a Portugalska, přičemž Česká republika, Belgie a
Nizozemí íránskou ropu přestaly dovážet.

Írán zakázal import od 100 evropských firem
Írán zakázal dovoz zboží od 100 evropských firem
v souladu se svou politikou boje proti
"nepřátelským opatřením ze strany EU", která 23.
ledna zakázala dovoz ropy z Íránu s platností od
července 2012 a zmrazila íránská aktiva íránské
centrální banky. EU rovněž zakázala prodej obilí,
diamantů, zlata a jiných drahých kovů do
Íránu. Podle viceprezidenta íránské Organizace
pro podporu obchodu Sasana Khodaei se zákaz
týká "luxusních statků" a zboží, které je Írán
schopen produkovat sám.

Ceny zboží dováženého do USA vzrostly
během března nejvíce za poslední rok
Celkové ceny dovozu vzrostly během března o
1,3%, přičemž hlavní podíl na tomto růstu má vyšší
cena importovaných pohonných hmot, která šla
nahoru o 4,3%, což je nejvyšší nárůst od dubna
2011. Podle průzkumu provedeného Národní
federací nezávislého obchodu (NFIB) považuje v
současnosti inflaci a růst cen za svůj největší
obchodní problém každá 10. společnost ve
Spojených státech.

Indonéskou provincii Banda Aceh opět
ohrožuje vlna tsunami
Otřesy o síle 8,6 a 8,3 stupně magnitudy s
epicentrem pod oceánským dnem severně od této
indonéské provincie ihned vyvolaly varování před
příchodem tsunami. Varovány byly téměř všechny
státy v okolí Indického oceánu. V roce 2004 si
podobná situace v regionu vyžádala přes 250 000

lidských životů. Zatím nejsou známé žádné
konkrétní dopady tohoto zemětřesení.

Filipínská válečná loď se střetla s čínskými
plavidly v Jihočínském moři
Dle trvzení filipínského ministra zahraničí Alberta
del Rosaria se hlavní filipínská válečná loď
pokusila zatknout čínské rybáře pohybující se u
pobřeží Scarborough Shoal severozápadně od
Filipín. Tento pokus byl však překažen čínskými
hlídkovými plavidly. Podle oficiálního prohlášení
filipínské vlády si země bude i nadále hájit
suverenitu nad tímto územím. Po setkání s
čínským velvyslancem Ma Keqingem řekl ministr
Rosario, že obě země jsou si sice vědomé nutnosti
řešit spor diplomatickou cestou, nicméně
vyjednávání je prý nyní ve slepé uličce. O
jednotlivá území v Jihočínském moři vede spory
šestice států jihovýchodní Asie a Čína.

Prodej zlata v Indii meziročně poklesl o 80% 
I navzdory ukončení 22 dnů trvající stávky zlatníků,
která se konala na protest proti spotřební dani
uvalené na zlato, stále setrvává pokles objemů
prodeje tohoto kovu. Ten je zapříčiněn vyššími
prodejními cenami. Stávka byla ukončena poté, co
indický ministr financí přislíbil projednání zrušení
této daně indickou vládou. Indie tak ztratila pozici
největšího světového dovozce zlata, kterou
převzala Čína.

V indické Kalkatě bylo spuštěno internetové
připojení 4G
Toto připojení poskytuje až pětkrát vyšší rychlost
internetu. Jeho poskytovatel, společnost Bharti
Airtel, pracuje na vývoji dostupnosti i v dalších
regionech země. Indie se tak stala jedním
z několika států světa, kde je toto připojení
dostupné.

Indie a Katar podepsaly dohodu o obchodu se
zemním plynem a ropou
Podepsaná dohoda mezi zeměmi je reakcí Indie
na situaci v Íránu a také na zvyšující se poptávku,
která je způsobena nárůstem spotřeby země.
Omezení obchodu s Íránem je součástí strategie
USA a jejich západních partnerů, které má být
donucovacím prostředkem pro zastavení
íránského jaderného programu. Jedním z
významných indických dodavatelů těchto komodit
je právě Katar, země disponující třetími největšími
zásobami zemního plynu na světě.
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