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Argentina hodlá podniknout právní kroky kvůli
průzkumu ropných ložisek ve Falklandských
vodách
To oznámil argentinský ministr zahraničí Hector
Timerman. Právě ve vodách blízko Falklandských
ostrovů byla britskými společnostmi nalezena
ložiska ropy. Ta se tedy nachází na sporném
území, které je zaoceánským územím Spojeného
království. Argentina si na něj, kvůli historickému
hledisku, dělá nárok, což vede ke sporům mezi
oběma zeměmi. V únoru Argentina podala oficiální
stížnost k OSN kvůli údajné militarizace Falkland
britskou armádou a námořnictvem. To i pro to, že
Spojené království k souostroví vyslalo svůj
torpédoborec Dauntless. 

Američtí zákonodárci hrozí snížením pomoci
Hondurasu ve věci vyšetřování vražd
Dopis adresovaný americké ministryni zahraničí
Hillary Clinton podepsalo na 94 členů Kongresu. V
něm žádají snížení vojenské a policejní pomoci
Hondurasu, který bojuje s vysokým číslem vražd
novinářů. Tento krok zdůvodňují faktem, že
honduraská vláda nezaznamenala žádný větší
úspěch v boji proti kriminalitě. Jen od nástupu
momentálního prezidenta Porfirio Lobo Sosy v
roce 2010 bylo v zemi zabito 19 novinářů. Podle
statistik lokálních skupin pro podporu lidských práv
je Honduras jednou z nejnebezpečnějších zemí
pro novináře. Právě tyto skupiny spekulují i o
snaze vlády mít nadvládu nad médii. Prezident
Lobo Sosa to ale popřel.

Protesty v Peru stály již 3 osoby život
Protesty proti zvýšení sankcí za nelegální těžbu
zlata již trvají týden. Ve městě Puerto maldonado v
peruánské části Amazonie stála roztržka s policisty
3 protestující život a několik osob je zraněno.
Protestující horníci se hlavně bojí ztráty práce.
Odhady hovoří až o 50 000 osob, které těží zlato v
peruánské části Amazonie nelegálně, tzn. nemají k
těžení příslušná povolení. Těm, kteří budou těžbu
vykonávat i bez povolení hrozí až 10 let odnětí
svobody. Tímto krokem vláda bojuje proti
poškozování životního prostředí. Zároveň chce tak
donutit ty, kteří povolení nemají, aby si je opatřili.

Japonský jen se ocitl na jedenáctiměsíčním
minimu oproti americkému dolaru
Japonská měna se tak dostala na úroveň 84,18
jenu za americký dolar. Tato úroveň výrazně
pomáhá japonským vývozcům, jejichž zboží se tak
stává cenově výhodnější pro zahraniční
odběratele. Kvůli příliš nízkému kurzu v říjnu
minulého roku byla japonská centrální banka
donucena k intervenci na měnové trhy. V tomto
období se japonský jen dostal na 75,31 jenu za
americký dolar.

China Mobile zaznamenal nárůst profitu v roce
2011
Hongkongská společnost China Mobile je
největším mobilním operátorem podle počtu
uživatelů její mobilní sítě. Roční zisk společnosti
zaznamenal 5% nárůst, a dostal se tak na úroveň
20 miliard USD. Důvodem je nárůst objemu
stahovaných dat skrze mobilní telefony. Vedení
China Mobile ve výroční zprávě však zmínilo i
nárůst konkurence na čínském trhu v podobě
společností China Unicom a China Telecom.
Narozdíl od těchto konkurentů však China Mobile
zatím navzdory jednáním se společností Apple
ještě nenabízí přístroj iPhone.

Tibeťané opět demonstrují na západě Číny
Protesty několika set Tibeťanů v provincii Qinghai
následovaly po upálení dalšího z tibetských

mnichů. Demonstrující obyvatelé údajně volali po
návratu Dalai Lamy do Tibetu. Čínská vláda však
před několika dny uvedla, že protestní aktivity
tibetských obyvatel nebudou mít žádný vliv na
čínský postoj k této oblasti.

Dohoda o volném obchodu mezi USA a Jižní
Koreou vstoupila v platnost
Uzavření tohoto kontraktu bylo po dlouhou dobu
oddalováno. Dohoda byla podepsána před pěti lety
a pro Spojené státy znamená největší dohodu
tohoto typu za posledních šestnáct let.
Jihokorejský parlament ji ratifikoval minulý rok.
Vlivem této smlouvy by měly během následujících
pěti let vymizet celní poplatky na 95% produktů
obchodovaných mezi oběma zeměmi. Dále by
podle jihokorejských úřadů mělo dojít k vytvoření
300 000 pracovních pozic v horizontu deseti let.
Jižní Korea se v poslední době snaží otevírat svůj
trh největším obchodním partnerům, nicméně i
přesto panují mezi obyvateli i politiky obavy z
dopadů tohoto kroku na domácí ekonomiku.
Stejnou dohodu má Jižní Korea uzavřenou s EU a
o podobném kroku jedná v současné době i s
Čínou.

Indická centrální banka (RBI) zachovává
diskontní sazbu na stejné úrovni
Vedení RBI se tak rozhodlo i navzdory rizikům
spojeným s nedávným nárůstem inflace. Hlavní
úroková sazba tak stále zůstává na nezměněné
úrovni 8,5%. Možnost snížení úrokových sazeb
komerčním bankám je však do budoucna stále
možná vzhledem ke zpomalování ekonomického
růstu země.

Boeing odmítá zaplatit penále ve výši 500
milionů USD indickým aeroliniím
Indický ministr civilního letectví Prashant Sukul
přitom tvrdí, že při posledních jednáních souhlasil
americký výrobce letadel se zaplacením těchto
penalizací za škodu, která vznikla státním
aeroliniím Air India za prodlevu při dodání
objednaných letadel. Vedení společnosti Boeing
však jakýkoliv souhlas se zaplacením 500 milionů
USD indickému dopravci odmítá. Zpoždění při
doručení 27 letounů 787 Dreamliner přitom činilo
celé tři roky. Kvůli vývoji modelu 787 Dreamliner se
opozdilo více zakázek Boeingu, nicméně vedení
společnosti i přesto považuje tento typ za úspěšný
a do budoucna klíčový.

Ve slovenské korupční kauze Gorila padne 1.
obvinění
Ve slovenské korupční kauze Gorila, kvůli které
země zaznamenala několik masových demonstrací
a která dle některých politologů výrazně přispěla k
výsledku předčasných parlamentních voleb, by
mělo dle prokurátora Dušana  Kováčíka padnout
první obvinění. Dosud nebylo sděleno, proti komu
by mělo být toto obvinění namířeno.

Řecký kabinet schválil 2. záchranný plán
Poté, co "euroskupina" oficiálně schválila udělení
finanční pomoci pro Řecko, tento krok ve středu
večer schválila i řecká vláda. Premiér Lukas
Papademos dodal, že parlament musí schválit osm
zákonů, které se k přijetí pomoci vážou.

OSN poskytne Moldavsku finanční pomoc o
objemu 200 milionů dolarů 
Moldavsko bude z této finanční pomoci Organizace
spojených národů (OSN) těžit do roku 2017.
Informace byla zveřejněná na
akci zorganizované u příležitosti 20. výročí
vstupu Moldavska do OSN. Koordinátorka OSN
 pro Moldavsko Kaarina Immonen zde zopakovala,

že organizace podporuje proces evropské
integrace a v příštích letech zvýší finanční pomoc
této zemi.

Podle sociologů pouze 44% Rusů považuje
prezidentské volby za důvěryhodné
Ruští sociologové zaznamenali významnou ztrátu
důvěry voličů k výsledkům prezidentských voleb v
Rusku. Jestliže dříve uznávala výsledky voleb více
než polovina respondentů, důvěru v pravdivost
prezidentských voleb 4. března vyjádřilo pouze
44% občanů. Výsledky jsou nižší ve srovnání s
výsledky podobného studia, které proběhlo po
volbách v roce 2004, kdy byl Vladimir Putin
zvolen na druhé funkční období.
Ruské prezidentské volby označily za
netransparentní také mezinárodní pozorovatelské
mise, podle nichž se vyskytly narušení zejména v
otázkách osvětlení činnosti jednoho
z kandidátů, nadměrných požadavků při registraci
kandidátů, zneužití vládních zdrojů a nedostatku
skutečné konkurence. Závažná porušení se podle
nich vyskytla rovněž během sčítání hlasů.

Ratingová agentura Fitch přiřadila britskému
AAA ratingu "negativní výhled"
Ratingová agentura se tak připojila ke konkurenční
agentuře Moody's, která tento krok učinila již dříve.
Fitch dále ve středu upozornila, že pokud vláda
nesníží míru veřejného dluhu, mohla by v
následujících letech Velká Británie o svůj AAA
rating přijít. Upozornění přichází v době, kdy
ministr financí George Osborne dotváří poslední
úpravy rozpočtu pro rok 2012.

Makedonie: "Dialog o přistoupení otevře novou
stránku ve vztazích mezi Makedonii a EU"
Tento názor ve středu sdělila zástupkyně premiéra
pro evropskou integraci Teuta Arifi po setkání s
novým velvyslancem Evropské unie (EU)
v Makedonii, Aivo Oravem. "Spuštěním dialogu na
vysoké úrovní o přistoupení se otevřela nová
stránka ve vztazích mezi Makedonii a EU. Tento
dialog dává příležitost ke zlepšení vztahů s EU a k
novým reformám." uvedla paní Arifi a dále popřála
novému velvyslanci úspěch v práci. Vyjádřila také
naději, že Makedonie se stane členem EU během
jeho mandátu. Velvyslanec zdůraznil, že integrace
je velmi důležitá nejen pro Makedonii, ale i pro EU.

Makedonský ministr zahraničí se setkal s
delegací amerického Kongresu
Makedonský ministr zahraničních věcí Nikola
Poposki jednal s delegací vedoucích
poradců americké Sněmovny reprezentantů (dolní
komora Kongresu), kteří Makedonii pracovně
navštívili. Pan Poposki informoval hosty o
politickém a hospodářském vývoji země, ale také o
prioritách její zahraniční politiky - členství v
Evropské unii (EU) a NATO. V tiskovém prohlášení
také potvrdil odhodlání Makedonie budovat dobré
sousedské vztahy, mír a trvalou stabilitu v
regionu ve prospěch jejího dalšího sblížení s
euro-atlantickými organizacemi. Obě strany si
během jednání vyměnily názory na
makedonsko-americké vztahy a strategické
partnerství. Delegace zdůraznila, že je potřeba
větší podpory amerického Kongresu pro brzký
vstup Makedonie do NATO.

Americký prezident Barack Obama jednal
s britským ministerským předsedou Davidem
Cameronem
Britský ministerský předseda David Cameron
navštívil Spojené státy americké a setkal se
s americkým prezidentem Barackem Obamou.
Hlavním účelem návštěvy byla demonstrace
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pevného spojeneckého svazku mezi USA a Velkou
Británií. Státníci hovořili o aktuálních otázkách
mezinárodní politiky, jako je situace
v Afghánistánu, situace v Sýrii či jaderný program
Íránu. Návštěva byla součástí přípravy na
nadcházející summit G8.

Republikánští i demokratičtí zákonodárci
požadují zachování termínu stažení amerických
vojsk z Afghánistánu
Zákonodárci z obou velkých amerických politických
stran se shodují na požadavku zachovat plán,
který počítá se stažením amerických vojsk
z Afghánistánu v roce 2014. Podle nich není vliv
událostí z poslední doby natolik významný, aby
kvůli nim musely Spojené státy měnit svoji
koncepci. Plán předpokládá stažení 23 000 vojáků
v září tohoto roku a kompletní stažení amerických
vojsk v roce 2014.

Itálie podpořila vstup Bulharska do Schengenu
Jak uvedla předsedkyně italského parlamentního
výboru pro Schengen a
přistěhovalectví Margherita Boniver, Bulharsko
zaznamenalo výrazný pokrok a mělo by přistoupit k
Schengenské dohodě. Itálie podle jejích slov nikdy
neměla námitky proti zrušení částečného omezení
týkajícího se vstupu bulharských pracovníků na
italské území a území EU. Ve čtvrtek se italští
delegáti setkají se zástupci bulharského
ministerstva vnitra.

USA zvažují poskytnutí tajných dat Rusku
Administrativa amerického prezidenta Baracka
Obamy zvažuje poskytnutí tajných dat k vzdušným
raketám Ruské federaci. Výměnou požadují
zahrnutí ruských radarových základen do
protivzdušné obrany Evropy. Pentagon zatím
nesdělil, zdali se bude jednat o důležitá data
známá jako VBO („Velocity at burnout“), která
slouží ke zjištění rychlosti rakety ve chvíli, kdy
jejímu motoru dojde palivo a vznítí se. Právě tato
data požaduje Moskva jako výměnu za její
začlenění do systému protivzdušné obrany. Tato
data jsou klíčová k pochopení celého systému a
k jeho překonání. Politici z republikánské strany
s poskytnutím citlivých dat nesouhlasí.

V Řecku je zvýšený počet nelegálních
odběratelů sociálních dávek 
Agentura AFP oznámila, že řecké ministerstvo
financí chce prošetřit nejen nelegální pobírání
sociálních dávek, ale taktéž nezvykle vysoké
množství handicapovaných osob. Řecká vláda se
proti tomuto problému rozhodla bojovat i sčítáním
důchodců mezi bývalými státními zaměstnanci.
Proces rozpoutalo zjištění největší
důchodové pojišťovny IKA. Ta odhalila, že vyplatila
důchody v hodnotě 1,8 milionu eur osobám, které

jsou už léta po smrti. Peníze nejčastěji končily u
příbuzných, kteří smrt nenahlásili. Řecká vláda
takto přichází o finance potřebné k
dodržování politiky přísné rozpočtové
odpovědnosti.

Ruský velvyslanec v Srbsku: "Evropská
integrace má alternativu"
Ruský velvyslanec
v Srbsku Aleksandr Konuzin řekl, že perspektiva
členství v Evropské unii (EU) by zeměmi Balkánu
neměla být vnímána jako
možnost bez alternativy. "Důraz je kladen
na evidentní výhody
tohoto směru vývoje evropských vztahů,
zatímco menší pozornost je věnována známým
rizikům. Účast balkánských zemí v EU bude mít
nepochybně specifickou kvalitu," řekl pan
Konuzin u kulatého stolu "Rusko
a Balkán: minulost a perspektivy" v Bělehradě.
Velvyslanec, hovoříc o rizicích těchto kroků,
poukázal na země, které se ocitly ve finanční krizi
a zaznamenaly sociálně-politické nepokoje v
posledních několika měsících. Připomněl také
prohlášení ruského ministra zahraničích věcí
Sergeje Lavrova, že svět prochází zrychlenými
historickými procesy, které Balkán velmi ovlivňují.

Katar a Bulharsko jednají o nové investiční
dohodě
Bulharští a katarští představitelé zahájili práci na
nové rámcové bilaterální dohodě navržené
katarským premiérem, jejímž účelem je vytvořit
příležitosti pro vstup katarských investic do
Bulharska. Oznámil o tom bulharský ministr
zahraničí Nikolaj Mladenov. Investiční dohoda má
podle jeho slov být zpočátku zaměřena na oblast
cestovního ruchu, zemědělství a infrastruktury, její
podpis se očekává v květnu letošního roku. Ministr
zahraničí se nyní nachází na oficiální návštěvě v
Kataru jako člen bulharské vládní delegace v čele
s bulharským premiérem Bojko Borisovem.

Kosovský premiér přislíbil zastavit konání
srbských voleb v Kosovu
Kosovský premiér Hashim Thaçi prohlásil,
že konání srbských voleb v Kosovu je nepřijatelné
jak pro kosovské instituce, tak pro místní
obyvatele. Premiér dále na středečním zasedání
vlády uvedl, že tento krok je otevřenou tendencí
Srbska k vytvoření napětí nejen v Kosovu, ale také
v jiných částech regionu. Upozornil, že Kosovo
použije všechny institucionální prostředky k
zabránění konání těchto voleb, které mezi jinými
označil za nezákonné. Věc komentoval i
představitel německého
velvyslanectví Matthias Kiesler, jenž uvedl, že
konání těchto voleb by bylo porušením
mezinárodního práva, především pak rezoluce č.

1244.

Ministr obrany USA na návštěvě Afghánistánu
Návštěva ministra Leona Panetty nebyla předem
nijak avizována a podle mluvčího amerického
ministerstva obrany byla naplánována ještě před
nedávným incidentem, který stál život 16
afghánských civilistů. Leon Panetta se při své
návštěvě setká s vůdčími představiteli jednotlivých
afghánských provincií, prezidentem Hamidem
Karzaim i tamními americkými jednotkami. Mezi
americkými jednotkami přítomnými v Afghánistánu
nyní panují obavy z "odvetných" útoků z řad hnutí
Taliban.

Barma- Aung San Suu Kyi učinila první veřejný
projev skrze státní média
Hlavní barmská opoziční představitelka v něm opět
podtrhla nutnost demokratických reforem. Její
politické straně Národní liga pro demokracii (NLD)
bylo spolu s ostatními partajemi uděleno patnáct
minut ve státní televizi a rozhlase na projev v rámci
předvolební kampaně. Doplňovací volby pro 48
volných parlamentních křesel se budou konat 1.
dubna. Podle zahraničních pozorovatelů i
samotných Barmánců je však otázkou, do jaké
míry budou tyto volby skutečně svobodné.

Čínská měnová reforma- kurz juanu se bude
moci vyvíjet svobodněji 
Čínská vláda v této problematice čelí velkému
tlaku ze stran svých obchodních partnerů. Ti ji
obviňují ze záměrného podhodnocování domácí
měny ve snaze co největší podpory vývozců.
Premiér Wen Jiabao uvedl, že v rámci měnové
reformy budou podniknuty kroky směrem k
uvolnění pohybu juanu na měnových trzých.

Kingfisher Airlines zavádějí další úsporná
opatření
V rámci nich ruší tyto aerolinky další mezinárodní
lety. Společnost se již od svého založení potýká s
finančními problémy. V poslední době je navíc
zasažena stávkou velké části personálu kvůli
neproplaceným výplatám. Stávková činnost je nyní
pro Kingfisher Airlines hlavním důvodem rušení
pravidelných spojení. Společnost se již delší dobu
potýká s platební neschopností a byly jí zmraženy i
veškeré finanční půjčky.

Inflace v Ghaně se mírně snížila
Ghanský národní statistický úřad uvedl, že se
inflace v únoru oproti lednu snížila o jednu
desetinu. Za snížením stojí pokles cen potravin.
Mírné snížení inflace překvapilo i experty. Ti
předpokládali, že se inflace naopak zvýší
následkem nedostatku mědi.
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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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