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Bulharský export do EU se za rok 2011 zvýšil o
33,6%
Plyne to z odhadu vydaného v pondělí Národním
statistickým úřadem Bulharska. Hlavními
obchodními partnery Bulharska jsou Německo,
Rumunsko, Itálie, Řecko a Belgie, které mají
67,4% podíl z celkového vývozu Bulharska do
členských států EU. Nejvýznamnější nárůst byl
zaznamenán ve vývozu na Maltu, do Dánska a
Portugalska.

Příliv přímých zahraničních investicí do Ruska
se za rok 2011 zvýšil o 21%
Přímé zahraniční investice v Rusku činily v roce
2011 52 miliard amerických dolarů, čímž jejichž
výše dosáhla úrovně z roku 2007. V roce 2010 se
jednalo o částku 43 miliard dolarů. Oznámila o tom
ruská ministryně hospodářského rozvoje Elvira
Nabiullina, podle jejíchž slov se očekává, že
růstový trend bude pokračovat. Rekordního
množství dosáhly v Rusku přímé zahraniční
investice v roce 2008, kdy se jednalo o částku 75
miliard dolarů, a to zejména vlivem vysokých cen
ropy.

Ministři obrany Íránu a Ázerbájdžánu po
společném jednání potvrdili, že mezi oběma
zeměmi již nejsou sporné otázky
Ministři obrany Ázerbájdžánu a Íránu po
společném jednání v Teheránu potvrdili záměr
obou zemí pokračovat ve spolupráci nejen ve
vojenské oblasti, a zároveň zdůraznili, že mezi
Baku a Teheránem nejsou sporné otázky. V únoru
si Írán a Ázerbájdžán vyměnily několik
diplomatických nót - Teherán mimo jiné obvinil
Baku z podpory pachatelů atentátů na íránské
vědce pracující na jaderném programu. Baku
naproti tomu obvinilo Teherán z toho, že osoby
spojené s íránskými zpravodajskými službami
připravovali teroristické útoky proti cizincům v
Ázerbájdžánu. V médiích se rovněž objevily
zprávy, že izraelská společnost Israel Aerospace
Industries plánuje prodat zbraně Ázerbajdžánu,
především bezpilotní letouny a systémy
protivzdušné obrany v hodnotě 1,6 miliardy dolarů,
a že nákup těchto zbraní je namířen proti
Íránu. Ministři obrany obou zemí však tyto zprávy
popřely, podle jejich slov se jedná o starší
smlouvu, která nemá žádnou souvislost se vztahy
Íránu a Ázerbájdžánu.

Rusko může přijmout návrh zákona o
zjednodušení registrace politických stran již v
březnu
Ruská Státní duma a Rada federace mohou ještě
do konce března schválit návrh zákona o
zjednodušení registrace politických stran, řekl
novinářům v pondělí předseda Výboru Státní dumy
pro ústavní legislativu Vladimir Pligin. Podle něj již
Ministerstvu spravedlnosti podalo žádost o
registraci 68 politických stran. Návrh zákona
zjednodušuje řadu podmínek pro jejich vytvoření,
mimo jiné například snižuje minimální počet členů
strany ze 40 000 na 500. V prvním čtení 28. února
byl dokument Státní dumou přijat společně s
dalšími dvěma prezidentskými iniciativami
zaměřenými na reformaci politického systému -
konkrétně se jedná o návrh zákona o přímé volbě
gubernátorů a zákona zmírňujícího požadavky na
sběr podpisů ve volbách. Jednání Státní dumy se
zúčastnili také zástupci neregistrovaných a
mimoparlamentních stran.

Mezinárodní trestní soud (ICC) zahájil proces s
bývalým prezidentem Čadu
Bývalý prezident Čadu Hissene Habre čelí
obvinění z podněcování násilí a vražd svých

oponentů mezi roky 1982 až 1990. Habre obvinění
odmítá. Veřejné zasedání se bude konat 21.
března v Haagu. V roce 1992 Truth Commission in
Chad obvinila bývalého čadského prezidenta z
rozsáhlého mučení a smrti 40 000 lidí během
osmileté vlády. V roce 2008 byl Hissene Habre
v Čadu odsouzen v nepřítomnosti k trestu smrti.

Německo se vyjádřilo k výroku francouzského
prezidenta o vystoupení z Schengenu
Mluvčí německé vlády Georg Streiter se ve svém
projevu k reportérům vyjádřil, že by se na výrok
francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho o
vystoupení Francie z schengenského prostoru,
mělo nahlížet skrze kontext předvolební rétoriky.
Zdůraznil také, že Německo nemá v žádném
případě v úmyslu vystoupit z Schengenu a jménem
vlády tak podpořil tuto bezhraniční oblast mezi 26
státy. Výrok komentovala i evropská komisařka pro
vnitřní záležitosti. 

V Angole se o víkendu střetli provládní
stoupenci s odpůrci vlády
Protivládní demonstranti v hlavním městě Angoly
Luanda požadovali odstoupení prezidenta Jose
Eduarda dos Santose, který stojí v čele země 32
let. Nejméně tři lidé byli v potyčce zraněni. Odpůrci
vlády tvrdí, že volební komise je spojena
s vládnoucí stranou MPLA a nemůže tak zajistit
svobodné a spravedlivé volby. Ty se mají konat na
podzim letošního roku a bude se jednat teprve o
druhé volby od konce 27-leté občanské války
v roce 2002.

Minská policie na několik hodin zadržela
švédské žurnalisty
Štáb švédské televize SVT (Sveriges Television)
byl v noci na dnešek zadržen běloruskou policií v
centru Minsku na náměstí Nezávislosti, kde
plánoval natočit rozhovor s jedním z účastníků
loňských protestních akcí nazvaných "tichý
protest". Podle informací poskytnutých
agenturou "Interfax" strávili švédští novináři
a reportérka Ruské zpravodajské agentury na
policii asi tři hodiny a byli propuštěni poté, co
policie zkopírovala natočený videomateriál.

Setkání ministrů financí EU v Bruselu se
soustředilo na situaci v Řecku a Španělsku 
Ministři financí EU, šéf Evropské centrální banky
(ECB) Mario Draghi a šéfové Evropské komise
(EK) se dnes setkali na zasedání v Bruselu.
Hlavním programem byl sběr potřebných informací
pro oficiální potvrzení udělení Řecku 2.
záchranného balíčku. Na programu dne bylo i
jednání o nynější situaci ve Španělsku, které
nedávno oznámilo, že v roce 2012 nebude
schopno docílit snížení rozpočtového deficitu na
plánované 4,4%HDP . Země přesto nečeká, že by
mohla být Evropskou unii (EU) za tento krok
penalizovaná. Již dříve se jí zastal německý ministr
financí Wolfgang Schaeuble, jenž uvedl, že
"Španělsko učinilo úžasný pokrok." Ministr také
uvedl, že druhý záchranný plán pro Řecko bude
podepsán během tohoto týdne. Nevyloučil však ani
možnost další, v pořadí 3. finanční pomoci zemi.

Jižní Súdán: Etnické boje v regionu Jonglei
pokračují
Během posledního střetu mezi etniky Murle a Lou
Nuer zemřelo na 100 lidí, dalších 200 lidí bylo
podle jihosúdánského ministra Gabriela Doupa
Lama zraněno. Součástí bojů jsou i nájezdy a
krádež dobytka protějšího etnika. OSN se
zavázala, že do oblasti pošle další jednotky, které
mají napjatou situaci utišit. Vláda Jižního Súdánu
nařídila v oblasti Jonglei odevzdat zbraně, do

dnešního dne zabavila na 30 000 zbraní.

Německo slíbilo přidělit 27,7 milionů eur pro
rozvoj Kosova
Dle tiskové zprávy německého velvyslanectví v
Prištině: "Během německo-kosovské mezivládní
konzultace o hospodářské rozvojové spolupráci,
která se konala dne 12. března 2012
v Prištině, vláda Německa slíbila další podporu
pro nejnovější evropskou zemi, za účelem zlepšení
zdejších životních podmínek". Obě delegace se tak
dohodly na spolupráci v oblasti ekonomiky,
zaměstnání, vzdělání a energetické a vodní
infrastruktury. Pro tuto spolupráci německé vláda
plánuje- podmínkou konečného schválení
příslušnými státními institucemi - přidělit Kosovu
27,7 milionů eur pro rok 2012.

Rakouský kancléř chce nejméně v 6 zemích EU
vznést petici proti jaderné energii
Rakouský kancléř Werner Faymann očekává
vznešení petice v nejméně šesti členských státech
Evropské unie (EU) již v toto roce, s cílem
přesvědčit EU aby se vzdala jaderné energie. Dle
Lisabonské smlouvy petice s nejméně 1 milionem
podpisů může usilovat o legislativní návrh
Evropské komise (EK). Rakousko je hlasitým
oponentem nukleární energie a jaderné elektrárny
zakázalo již v roce 1974. V neděli proti tomuto
druhu energie proběhly protesty v Německu a
Švýcarsku. 

Inflace v Etiopii roste
V únoru se inflace v zemi zvýšila na 36,3 %
z lednových 32 %. Etiopie bojuje s inflací po
špatné úrodě následkem sucha a zvyšujících se
cen ropy. Meziroční inflace potravin se zvýšila o
47,4 %. Na jaře minulého roku postihlo celý Africký
roh období sucha, které přerostlo v humanitární
krizi.

Německu se nepodařilo ušetřit plánovaných
11,2 miliard eur
Německý zpravodajský magazín Der Spiegel v
pondělí informoval, že se německé vládě
nepodařilo uspořit 11,2 miliard eur, jíž si
naplánovala. Článek deníku byl podložen studií,
kterou vypracoval Institut pro německé
hospodářství (IW). V té stojí, že se Berlínu škrty
podařilo ušetřit 4,7 miliard eur, tedy ani ne
polovinu původně naplánované sumy. Přesto se
IW vyjádřil, že je vláda na dobré cestě, a že
Wolfgang Schäuble by se mohl stát prvním
německým ministrem financí za 40 let, který by
začal snižovat státní dluh.

Proběhly další protivládní protesty v Maďarsku
Agentura MTI informovala o demonstraci, která se
konala v sobotu v centru hlavního města
Maďarska, Budapešti. Před parlamentem se dle
její informací sešlo na 10 tisíc lidí s transparenty,
na kterých byly protivládní hesla.
Akci zorganizovalo Maďarské hnutí solidarity.
Účastníci protestu se dožadovali nových voleb a
označili většinovou vládu premiéra Viktora Orbána
za "nekončící korupční autokracii."

28 000 paraguajských zdravotníků se připojí k
národní stávce
Ke stávce se připojí jak pracovníci státních, tak i
soukromých sektorů. Důvodem stávky je žádost
pracovníků o změnění pracovní doby a zvýšení
peněžního ohodnocení za práci přes čas a zpětné
zaměstnání 600 propuštěným zaměstnanců.
Stávka se bude konat i přes to, že ministr
zdravotnictví oficiálně oznámil, že je otevřen
debatám. Podle člena Národní federace
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zdravotních pracovníků se případné debaty budou
konat uprostřed protestů.

Ministr zahraničí Spojených arabských emirátů
na návštěvě Peru
Peruánský prezident Ollanta Humala dnes přivítal
ministra zahraničí Spojených arabských
emirátů Abdullah Bin Zayed Al Nahyana v zemi.
Důvodem jeho návštěvy je posílení vzájemných
vztahů a zlepšení trhu mezi zeměmi. Při této
příležitosti byly Spojené arabské emiráty pozvány
na 3. summit Hlav států latinské Ameriky a
arabských zemí. Ten se bude konat v září v
peruánské metropoli Limě. Po své návštěvě Peru
se ministr zahraničí Abdullah Bin Zayed Al Nahyan
přesune do Kolumbie, kde ho čeká setkání s
prezidentem Juanem Manuelem Santosem.

Japonská strojní výroba vzrostla za měsíc
leden více než se očekávalo
Objednávky za leden vzrostly o 3,4% oproti 7,1%
poklesu za prosinec minulého roku. To rozvířilo
obavy o tom, že část výrobců přesune svoji výrobu
pryč z Japonska kvůli slabé domácí poptávce a
silnému jenu. Celková průmyslová výroba v zemi
zaznamenala v lednu nárůst o 2%, což napomáhá
k rychlejšímu zotavování japonské ekonomiky.

Salvadorské volby vyhrála opozice
Nacionální republikánská aliance ( ARENA) v
nedělních generálních volbách v Salvadoru vyhrála
nad vládnoucí stranou Liberální fronta Farabunda
Martiho ( FMLN). Opoziční stranu ARENA volilo
více, jak 39% voličů. Vládnoucí strana získala
36%. Místa v parlamentu, který čítá 84 členů
budou rozdělena poměrem 33 křesel pro vítěznou
stranu a 31 pro stranu FMLN.

Indická průmyslová výroba vzrostla o 6,8%
Tato lednová statistika tak výrazně oslabila obavy
o zpomalování indické ekonomiky, která v
posledním čtvrtletí 2011 zaznamenala růst o 6,1%,
což je nejméně za poslední tři roky. Výrobní sektor
je jedním z největších přispěvatelů růstu státní
ekonomiky. Indická centrální banka také na
podporu ekonomiky snížila výši povinných rezerv,
které musejí mít komerční banky, z 5,5% na
4,75%. Indická vláda v pátek 16. března uveřejní
rozpočet na následující finanční rok.

Volkswagen- prodeje by mohly v letošním roce
dosáhnout dalšího maxima
Koncern VW by podle odhadů svého vedení mohl
za rok 2012 prodat až 8,3 milionu vozů. Zisky by
přitom měly být srovnatelné s těmi za rok 2011.
Volkswagen má nyní za cíl stát se nejvýdělečnější
automobilkou na světě do roku 2018. Největší část
zisku koncernu zajišťuje v současnosti značka
Audi, která přináší 5,3 miliardy eur, ačkoliv se

těchto vozů prodá "pouze" 1,3 milionu ročně, což
je zhruba čtyřikrát méně než vozů značky
VW. Martin Winterkorn, generální ředitel koncernu,
si za rok 2011 vydělal 17,5 milionu eur.

Indická vláda odvolala zákaz vývozu bavlny
kvůli nespokojenosti zemědělců
Toto opatření bylo přitom před několika dny
uvedeno v platnost kvůli nedostatečné produkci
této suroviny a značnému odbytu především k
čínským odběratelům. Vláda se tak snažila
zabezpečit dostatečné zásobování
bavlnou domácím odběratelům. Indický ministr
obchodu Anand Sharma však akceptoval námitky
Asociace pěstitelů bavlny, které překvapivě
hovořily o přebytku této suroviny a nutnosti jejího
exportu, a to i vzhledem k tomu, že letošní úroda
byla zasažena chorobou, která výrazně snížila
objem sklizně.

Asociace pro demokratické reformy- více než
třetina nedávno zvolených indických
zákonodárců čelí obviněním z trestných činů
Podle této organizace čelí žalobám 35% nově
zvolených zákonodárců, což je 252 z celkových
690 členů legislativních shromáždění všech států.
Nejvíce obviněných politiků je podle průzkumu ve
státě Uttar Pradesh. Nedávné volby do
legislativních shromáždění přitom srazily vaz
vládnoucí Kongresové straně právě také kvůli
obviněním z korupce. Celostátní parlamentní volby
jsou na programu v roce 2014.

Bangladéší zmítají protesty opozice
Dle policejní zprávy se v hlavním městě Dháka
shromáždilo až 100 tisíc stoupenců opozice.
Demonstranti požadují rezignaci dosavadní vlády a
uspořádání nových voleb pod dozorem nezávislých
pozorovatelů. I přes hojně rozmístěné pořádkové
jednotky nedošlo k vážnějším střetům. Dle tamních
médií jde o největší demonstraci od roku 2008, kdy
byla v parlamentních volbách poražena
Bangladéšská nacionální strana (BNP). Mluvčí
BNP zároveň avizoval možnost generální stávky
vyhlášené 29. března. Vláda opoziční výzvy
odmítá a tvrdí, že volby budou v řádném termínu v
roce 2014, a to i za účasti nezávislých
pozorovatelů. Nestabilita v politické sféře by však
mohla ohrozit již tak slabou státní ekonomiku.

Čínská vláda začíná uplatňovat další
preventivní opatření proti zneužívání tamních
sociálních sítí
Nejpopulárnější čínská sociální síť Sina Corp's
Weibo, která má více jak 260 milionů uživatelů,
odhaduje, že do 16. března bude 60% jejích
uživatelů ověřeno ve vládní databázi. Do tohoto
data byl vládou stanovený deadline, po kterém
bude všem neověřeným uživatelům zamezen

přístup k podobným sítím. Registrace spočívá v
uvedení jména a telefonního čísla, což je následně
zpětně ověřeno. Čínská vláda si od nařízení slibuje
zamezení publikování "škodlivých" a protivládních
příspěvků.

Evropská komise reagovala na hrozbu
francouzského prezidenta o odchodu z
Schengenu
Komisařka Evropské unie (EU) pro vnitřní
záležitosti Cecilia Malmstroem uvedla, že ačkoliv
Evropská komise (EK) běžně nekomentuje
předvolební kampaně v členských zemích unie, k
vystoupení z schengenského prostoru by bylo
zapotřebí změnit smlouvy EU, jelikož dohoda o
tomto prostoru je jejich součástí. Dále komisařka
uvedla, že nyní probíhají jednání o návrhu reformy
zmíněného prostoru, jenž byl na vyžádání
Evropské rady (ER) předložen EK již v září 2011.

Vietnam posílá šest buddhistických mnichů na
sporné Spratlyho ostrovy 
Ty přitom leží v Jihočínském moři, o které jsou v
poslední době vedeny ostré územní spory. V těch
se angažují především Čína, Filipíny, Japonsko a
právě Vietnam. Mniši budou mít podle vietnamské
vlády za úkol obnovit chod tamních klášterů. Na
území Spratlyho ostrovů se podle průzkumů
nacházejí četná ložiska ropy a zemního plynu.
Právě z tohoto důvodu si je nárokují Čína,
Vietnam, Filipíny, Malajsie, Brunej a Taiwan.

Německá kancléřka "Německé jednotky nemusí
opustit Afghánistán v roce 2014"
Na své neohlášené návštěvě Afghánistánu dnes
kancléřka Angela Merkel uvedla, že ještě
 nenastaly vhodné podmínky pro odchod
německých vojáků z regionu v roce 2014.
"Nemohu tvrdit, že odchod vojáků v průběhu let
2013-2014 zvládneme uskutečnit. Je zde však vůle
tento cíl splnit," uvedla. Během své návštěvy také
hovořila s prezidentem země Hamidem Karzaiem a
razantně odsoudila útok amerického vojáka na
afghánské civilisty.

Prezident Chávez se do Venezuely vrátí za
týden
Na Kubě, kde prezident podstoupil operaci, během
které mu byla odstraněna maligní léze z oblasti
pánve, stráví ještě týden. Po svém návratu do
vlasti ho čeká léčba radioterapií. Podle svých slov
je zdravotní stav prezidenta Cháveze dobrý, žádné
pooperační komplikace se nevyskytly. V pořadí již
třetí operaci podstoupil prezident před 2 týdny na
Kubě. Minulý rok mu totiž byl diagnostikován tumor
v oblasti pánve.
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z celkové měsíční tržby za tuto tiskovinu na účet vydavatele  vedený u Raiffeisen Bank. IBAN:CZ8055000000000307321060. Variabilní symbol 333. V případě, že požadujete vystavení daňového dokladu uveďte jako variabilní symbol (VS) Vaše
identifikační číslo (IČ), specifický symbol (333) a do pole zpráva pro příjemce uveďte identifikační  údaje pro zaslání daňového dokladu, nebo se dohodněte osobně, e-mailem, či telefonicky u vydavatele. Minimální doporučená částka pro vystavení
daňového dokladu činí 200,- CZK. PressEXPRESS, vychází denně v České republice, po vytištění i kdekoliv na světě, vydává Blue Projects Agency, s.r.o., Roháčova 188/37, Praha 3, PSČ: 130 00. Číslo periodického tisku přidělené ministerstvem kultury
ČR: MK ČR E 19790. Kontakt: e-mail: info@bpagency.cz. Odpovědný šéfredaktor: Marek Görges, jr.
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