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Kolumbie vyprodukovala v březnu méně kávy
než minulý rok
Letošní březen Kolumbie vyprodukovala a vyvezla
o 26% kávy méně, než minulý rok. Hlavním
důvodem jsou silné deště a zavedení programu
pro rekultivaci půdy. To oznámila Národní federace
pěstitelů kávy. Právě rekultivací půdy se snaží
země ještě zvýšit produkci této plodiny. Na
pěstování kávy je závislých na půl milionů rodin.

Kolumbijský kandidát na šéfa Světové banky
Ocampo odstupuje z kandidatury
Bývalý kolumbijský ministr financí José Antonio
Ocampo se připravuje na odstoupení z kandidatury
na šéfa Světové banky. Důvodem jeho odstoupení
je domluva rozvíjejících se zemí, která se týká
podpory jediného kandidáta na post šéfa Světové
banky. Jedinou kandidátkou rozvíjejících se zemí
je tak nigerijská ministryně financí Ngozi
Okonjo-Iweala, tu podporuje většina bývalých
představitelů Světové banky. Proti ní se tak
postaví jen americký kandidát Dr. Jim Yong Kim. 

Španělská vláda reaguje na spor argentinské
vlády s YPF
Španělská vláda oznámila, že jakékoli rozhodnutí
proti ropné společnosti YPF, která je kontrolována
španělskou společností Repsol, by mohlo mít
negativní dopad na španělské zájmy v Argentině.
To uvedl argentinský list Buenos Aires Herald. Již
dříve se prezident společnosti Repsol že bude
jednat s argentinskou vládou. Právě vláda
prezidentky Fernández je nespokojena
s  extraktivním modelem, který na YPF aplikuje
právě Repsol a zvažuje převzetí kontroly nad
ropnou společností YPF.

Spojené státy americké neobnoví dodávky
potravin do KLDR
Mluvčí Národní rady bezpečnosti Spojených států
amerických Ben Rhodes oznámil, že USA
neobnoví dodávky potravin do KLDR. Důvodem je,
že Severní Korea vystřelila balistickou raketu a tím
podle Spojených států amerických porušila
mezinárodní právo. Kromě neobnovení dodávek
potravin hledají Spojené státy další cesty, jak
zabránit Severní Korey v pokračování jejich
raketového a jaderného programu. Ben Rhodes
také řekl, že Spojené státy americké se pokusí
dalšími sankcemi vyvíjet nátlak na vládu KLDR.

Světové mocnosti reagovaly na vystřelení
rakety Severní Koreou
Severní Korea vystřelila raketu nesoucí satelit na
oběžnou dráhu, ale start se nezdařil a raketa
spadla do moře. Na tento krok reagovalo
mezinárodní společenství. Spojené státy americké
zdůraznily, že navzdory severokorejskému
neúspěchu nezmění svoji politiku vůči KLDR. Bílý
dům vystřelení rakety chápe jako porušení
mezinárodního práva. Britský ministr
zahraničí William Hague řekl, že Pchjongjang
může očekávat silně negativní reakci od
mezinárodního společenství, pokud bude
pokračovat v testech raket. Jihokorejský ministr
zahraničí Kim Sung Hwan prohlásil, že Jižní Korea
odsuzuje tento počin a podnikne odvetné kroky.
Mluvčí japonského předsedy vlády Noriyuki
Shikata označil tuto akci za politováníhodnou a
očekává negativní důsledky pro KLDR. Čínský
představitel Li Baodong naopak řekl, že je třeba se
snažit snížit napětí v regionu a nikoli jej
podněcovat.

Severní Korea vystřelila raketu, ale start se
nepodařil
Severní Korea navzdory varováním mezinárodního

společenství vystřelila raketu nesoucí satelit na
oběžnou dráhu. Start se ovšem nezdařil a raketa
nedokázala překonat zemskou přitažlivost a po
minutě spadla do moře. Joseph Cirincione,
představitel celosvětové nadace Ploughshares,
která se zabývá proliferací jaderných zbraní,  řekl
pro CNN, že neúspěch poukazuje na nedostatky
severokorejského raketového
programu. Severoamerické velitelství protivzdušné
obrany prohlásilo, že raketu sledovalo během
jejího letu a oznámilo, že raketa spadla do moře
asi 165 kilometrů na západ od Soulu.

V Guinea-Bissau došlo k vojenskému převratu
Vojáci v Guinea-Bissau obsadili vládní úřady a
obsadili všechny důležité komunikace v hlavním
městě Bissau a údajně pozatýkali všechny
významné politické činitele, kteří se nyní mají
nacházet v sídle generálního štábu ozbrojených
sil. Favorit ve volebním souboji o prezidentský post
a kandidát vládnoucí strany PAIGC Carlos Gomes
Junior je nyní údajně zadržen, ačkoliv se spekuluje
i o jeho zabití. Armáda ve veřejném projevu ve
státním rádiu oznámila, že odvrátila tajnou dohodu
mezi Angolou a Gomesem Juniorem o "zničení
ozbrojených sil Guinea-Bissau". Angola nedávno s
odvoláním na "nejmenované sektory" zahájila
ukončování své vojenské mise v Guinea-Bissau.
Premiér Carlos Gomes Junior již dříve varoval před
tendencemi armády zasahovat do politiky.
Západoafrické regionální sdružení ECOWAS již
označilo situaci v zemi za "vojenský puč", zatímco
řeší následky nedávného vojenského převratu v
Mali.

Afghánský prezident hledá další řešení v
souvislosti s rokem 2014 a stažením
spojeneckých vojsk
V zemi se mají konat prezidentské volby a tato
událost zároveň koliduje s kompletním stažením
vojsk NATO ze země. To by podle afghánské hlavy
státu mohlo znamenat ohrožení stability země.
Jedním z možných řešení je posun prezidentských
voleb na rok 2013, které by tak proběhly ještě za
dohledu vojsk aliance. Ve čtvrtek na toto téma
jednal prezident Hamid Karzai s generálním
tajemníkem NATO, který zemi ubezpečil, že i přes
stažení vojsk bude nadále probíhat spolupráce v
otázce zajištění bezpečnosti a stability.

Indie se stala největším odběratelem íránské
ropy
Sesadila z této pozice Čínu, jejíž odběr meziročně
poklesl o téměř 40% z důvodu sankcí uvalených
na Írán. Indie navýšila objem nákupu před tím, než
dojde k dalším restrikcím vůči Íránu, které mají
vést k zastavení jeho jaderného programu. Indie
denně doveze v průměru 433 000 barelů íránské
ropy, což znamená meziroční nárůst o 23%. Mezi
další významné odběratele patří také Japonsko a
Jižní Korea.

Indická vláda schválila nový plán na pomoc
státním aerolinkám Air India
Indická vláda zveřejnila program, podle kterého by
měla do státních aerolinií během následujících 8
let investovat celkem 5,9 miliardy USD. Zároveň
stanovila kritéria, která budou muset být pro
naplnění této pomoci splněna. Státem řízená
společnost Air India dlouhodobě vykazuje ztrátu a
jedním z cílů plánu na její obnovu je zamezit
dalšímu dotování provozu společnosti z příjmů
daňových poplatníků.

Část Spojených států a Mexika zasáhlo
zemětřesení
Zemětřesení zasáhlo oblast od amerického státu

Oregon až po tichomořský břeh Mexika, kde otřesy
dosáhly až sedmi stupňů Richterovy škály. Ačkoliv
byla v mexickém hlavním městě evakuována část
výškových budov, nedošlo k větším škodám na
majetku ani ke ztrátám na životech. Epicentrum
otřesů leželo podle vědců v oblasti mexického
státu Michoacán de Ocampo s ohniskem 65
kilometrů pod zemí.

Mali má nového prozatímního prezidenta
Předseda maliského parlamentu Dioncounda
Traore byl jmenován prozatímním prezidentem,
který by během 40 dnů měl dovést zemi k volbám.
V pondělí formálně odstoupil svržený prezident
Amadou Toumani Touré. Jmenování Traoreho je
jedním z dalších kroků vojenské vlády k předání
moci civilní vládě dle dohody o postupném předání
moci civilní vládě.

Maďarská vládnoucí strana FIDESZ by mohla
na funkci prezidenta jmenovat bývalého
předsedu strany Jánose Ádera 
Dle zdroje maďarské tiskové agentury MTI
předsednictví vládnoucího Maďarského
občanského svazu-Fidesz
nominuje na post prezidenta republiky Jánose
Ádera. Ten je zakládajícím členem a bývalým
předsedou této strany. V letech 1998-2002 také
zastával funkci předsedy Národního shromáždění
Maďarské republiky (parlamentu). Předseda
parlamentu László Kövér, jenž dočasně vykonává
funkci prezidenta, uvedl, že strana již má svého
kandidáta na tuto funkci, spekulace ohledně
jmenování europoslance Ádera však nepotvrdil.
Důvodem pro volbu nového prezidenta je
rezignace Pála Schmitta.

Aerolinie Iberia kvůli stávce zaměstnanců
zrušily dalších 121 letů
Piloti španělské společnosti i nadále pokračují ve
stávce na protest proti vzniku dceřiných aerolinií
Iberia Express, které zahájily provoz 25. března.
Odborový svaz pilotů SEPLA tvrdí, že vznik Iberia
Express je porušením kolektivní
smlouvy a předehrou ke snižování počtu
pracovních míst a zhoršení platových podmínek.
Dle vedení těchto aerolinii je vznik Iberia Express
jedinou možností, jak učinit společnost Iberia jako
celek opět ziskovou.

Průmyslová produkce v Maďarsku vzrostla v
únoru meziměsíčně o 0,8%
Následuje tak lednový růst o 2,2%. Po
zohlednění sezónnosti a pracovních dnů to ve
sdělení oznámil Centrální statistický úřad v
Budapešti. Meziročně však průmyslová produkce v
únoru klesla o 3,4%.

Průmyslová produkce v Itálii v únoru klesla
meziměsíčně o 0,7%
V lednu přitom meziměsičně produkce klesla o
2,6%. Informoval o tom Národní statistický úřad
(ISTAT) v Římě. Bez přihlédnutí k sezonním
faktorům poklesla průmyslová výroba meziročně o
3,5%.

Německý tisk: Polsko, Velká Británie, Francie a
Česká republika požadují, aby EU podpořila
vývoj jaderné energie
Dle deníku Süddeutsche Zeitung tyto státy
požadují aby EU dotovala vývoj jaderné energie,
stejně jako podporuje energii z obnovitelných
zdrojů. Zdrojem deníku je prý dopis zaslán těmito
čtyřmi státy do Bruselu před plánovaným setkáním
ministrů hospodářství a energetiky EU. Dle
agentury AFP však francouzské ministerstvo
průmyslu a polské ministerstvo hospodářství účast
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na této iniciativě popřely. Dle deníku tyto
státy plánují nebo už staví nové
jaderné elektrárny a prý navrhují, aby do budoucna
bylo možné subvencovat výstavbu atomových
elektráren a prodej proudu z jádra - stejně jako
tomu je u solárních nebo větrných
zařízení. Anonymní britský diplomat prohlásil, že
zrovnoprávnění těchto dvou technologií by
znamenalo silný impuls pro jadernou energii a
současné snížení investic do obnovitelných
zdrojů energie. Evropský komisař pro energetiku,
Němec Guenther Oettinger prohlásil, že
je "ochoten diskutovat o různých možnostech."

Maďarský premiér nesouhlasí s podmiňováním
finanční půjčky od MMF
Maďarský premiér Viktor Orbán uvedl, že Egypt
požádal o finanční půjčku od MMF ve stejné době
jako Maďarsko, finance však již získal a to i přes
fakt, že "politická situace v Egyptě se s tou v
Maďarsku nedá srovnávat." Maďarsko prý
Evropské unii již předložilo své stanovisko ohledně
nedořešených sporných bodů. Pokud se obě
strany nedohodnou, věc by měl vyřešit Evropský
soudní dvůr. Premiér podotkl, že by bylo
vydíráním, pokud by byly finanční otázky
spojovány s plněním politických podmínek.

Ministr financí Ghany varuje před
populistickým utrácením
Ministr financí Kwabena Duffuor vyzval ostatní
ministry, aby nepřekročili plánovaný rozpočet.
Podle ministra Duffuora jde o snahu zabránit
populistickým krokům v podobě zvyšování mezd, s
cílem získávání potenciálních voličů do
prezidentských a parlamentních voleb, které se
mají konat v prosinci 2012. V roce 2011 ghanská
ekonomika vzrostla o 14,4 %. Zemi se daří držet
inflaci pod 9 %.

Portugalsko ratifikovalo smlouvu EU o
rozpočtové disciplíně
Informovala o tom agentura AFP. Tato smlouva, ke
které se předem zavázalo 25 členů Evropské unie
(EU) kromě České republiky a Velké Británie, má
pomoci předcházet finanční krizi jako je ta, která
EU postihla v posledních letech. Dokument vstoupí
v platnost za předpokladu, že jej ratifikuje alespoň
12 ze 17 členů eurozóny. 

Maroko schválilo nový rozpočet na rok 2012
Marocký parlament schválil rozpočet počítající s
navýšením státního dluhu o 3,8 miliard USD a a
vyšším zdaněním alkoholu a firem. Celkové výdaje
Maroka mají podle rozpočtu činit 40,7 miliard USD,
očekávané příjmy jsou ve výši 36,9 miliardy USD.
Podle centrální banky ekonomika země následkem
zpomalení eurozóny, která je hlavním marockým
obchodním partnerem, poroste jen o 2 až 3 %.

Inflace by měla vzrůst z 0,9 % na 2,5 %. Vláda
rovněž počítá s poskytnutí menšího počtu dotací
než v minulém roce.

Zemřel první prezident nezávislého Alžírska
První prezident Alžírska po získání nezávislosti v
roce 1962 Ahmed Ben Bella zemřel ve středu ráno
ve věku 96 let na následky nemoci. Prezident Bella
bojoval ve francouzské armádě v druhé světové
válce a zapojil se do osvobozeného boje, za což
byl několik let vězněn. Prezident Ahmed Ben Bella
byl poté v roce 1965 svržen vojenským převratem
a následně několik let strávil ve vězení a
vyhnanství. Do země se vrátil až na počátku
nového tisíciletí. Prezident Boutefilik vyhlásil týden
národního smutku.

Řecký prezident: "Vypořádání sporu ohledně
pojmenování Makedonie přispěje k bezpečnosti
a rozvoji regionu"
Řecký prezident Karolos Papoulias toto sdělil v
dopise svému makedonskému protějšku, jímž
je Gjorge Ivanov. "Řecko je nadále plně odhodláno
k nalezení spravedlivého a udržitelného řešení
problému s názvem Makedonie
prostřednictvím rozhovorů vedených OSN.
Konečné vypořádání tohoto problému nám
umožní využít obrovský potenciál našich
dvoustranných vztahů a významně přispěje k
upevnění bezpečnosti a stability,dobrých
sousedských vztahů a rozvoje našeho regionu,
zejména prostřednictvím evropské
perspektivy zemí západního Balkánu," uvedl řecký
prezident v dopise.

Skupina al-Shabaab se přesouvá na sever
Somálska do Puntlandu
Podle prezidenta Puntlandu Abdirahmana Farole
se islamistická militantní skupina al-Shabaab
přesouvá na sever Somálska na území Puntlandu,
kde se spojuje s místními povstalci. Skupina
al-Shabaab je zároveň od února 2012 součástí
teroristické sítě Al-Kaida. Podle prezidenta
Abdirahmana Farole představuje Al-Shabaab
skutečnou hrozbu pro dosud relativně klidnou
oblast Puntlandu. Militantní skupina Al-Shabaab
doposud působila především v hlavním městě
Somálska Mogadišu a na jihu země. V posledních
týdnech je ale z území vytlačována somálskými
vládními jednotkami a vojáky mise Africké unie.

Italská policie odhalila podvody s evropskými
finančními dotacemi
Někteří italští veřejní činitelé měli údajně
zpronevěřit až 1,3 milionu eur. Dotace, které byly
původně určeny pro chudý jih Itálie a na výstavbu
přímořských hotelů v této lokalitě, byly podezřelým
způsobem použity na koupi soukromých vil či jako
dary příbuzným. Celkem 63 osob čelí obvinění

z tohoto podvodu. O kauze informovala agentura
AFP.

Česká vládní koalice se dohodla na dalších
úsporných opatřeních 
Koalice ODS, TOP 09 a Věci veřejných, která
ustála vládní krizi z minulého týdne, se shodla na
balíku dalších úsporných opatření. Koalice počítá
s tím, že příští rok vzrostou sazby DPH o 1
procentní bod na 15 a 21 procent. Balík dále
obsahuje pomalejší valorizace důchodů, změnu
výdajových paušálů pro živnostníky a
12-miliardové úspory ve státní správě. Prozatím
není jasné, zda-li se v rámci úsporných opatření
budou rušit některá ministerstva.

Slovenský premiér chce znovu navázat na
přátelský dialog s Ruskem 
Během bezpečnostní konference Globsec
premiér Robert Fico prohlásil: „Rusko je země, se
kterou bude moje vláda chtít mít velmi dobré a
vzájemně výhodné vztahy. Stane se tak po dvou
letech vlády Ivety Radičové, během kterých vztahy
mezi Ruskem a Slovenskem poněkud ochladly.
Nyní se tak dá se očekávat, že zahraniční politika
Slovenské republiky bude opět směřovat na
východ.

Představitelé makedonské a ázerbájdžánské
celní správy podepsali dohodu o vzájemné
spolupráci
Tato dohoda byla podepsána v rámci každoroční
Konference celních správ v rámci Světové celní
organizace (WCO), která se konala v
Baku. Dohoda vytváří právní rámec pro vzájemnou
spolupráci v oblasti usnadnění a rozvoje obchodu
a dopravy, vzájemné výměny odborné, vědecké a
technické asistence směřující ke zlepšení a
zavedení vyšších standardů při celních operacích,
jakož i prevence vůči přeshraniční trestné činnosti
a celním podvodům.

Nezaměstnanost v Řecku dosáhla rekordních
21,8%
Oproti prosinci se nezaměstnanost zvedla o 0,6%.
Míra nezaměstnanosti v zemi se od roku 2010, kdy
se začaly projevovat první známky krize, téměř
zdvojnásobila. Rozpočtové škrty zavedené EU a
MMF jako podmínka pro 1. záchranný plán pro
zemi totiž vedly k řadě firemních bankrotů.
Průměrná míra
nezaměstnanosti v 17 zemích eurozóny v lednu
mírně vzrostla na 10,7% z 10,6% v prosinci.
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