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Národní banka v Keni plánuje vyplácet první
dividendy
V předchozích letech musela Národní banka
splácet staré dluhy, které vznikly během bývalých
vlád, jež používaly zisk banky na vlastní účely.
Dluh je v současnosti splacen a banka plánuje
vyplácet první dividendy akcionářům po více jak
desetileté pauze. Mezi hlavní akcionáře Národní
banky patří vláda a Národní penzijní fond.
Naposledy Národní banka v Keni vyplácela
dividendy v roce 1997.

Východoafrické země hledají odbytiště pro
vývoz cukru
Koncem loňského roku Keňa, Tanzanie a Uganda
zakázaly vývoz cukru. Důvodem byla sucha, která
zasáhla oblast v minulém roce. V současnosti mají
ale tyto země jeho nadbytek a hledají odbytiště k
vývozu. V Ugandě je v současnosti 40 000 tun
neprodaného bílého cukru, tj. asi 15 % národní
spotřeby. Keňa má nadbytek cukru ve výši 20 000
tun.

Libyjská společnost žaluje vládu Gambie za
zrušení koupě společnosti Zamtel
Libyjská firma LAP Green Network chce vysoudit
na Gambii 480 milionů dolarů. Bývalá vláda
Gambie prodala majoritní podíl (75 %) v
telekomunikační společnosti Zamtel libyjské firmě
LAP Green Network za 257 milionů dolarů. Podle
šetření gambijské vlády v listopadu 2010 byla ale
transakce nezákonná a zrušila ji. Ratingová
agentura Fitch kvůli anulaci transakce snížila zemi
rating ze stabilní na negativní.

Egypt získal 392 milionů dolarů na výstavbu
nové linky metra
Společnost Japan International Cooperation
Agency (JICA) poskytne severoafrické zemi půjčku
ve výši 392 milionů dolarů k výstavbě čtvrté linky
metra v hlavním městě Káhiře. Úroková sazba má
činit 0,2 %. Stavět se má začít v září a očekává se,
že výstavba bude trvat sedm let. Egypt minulý
měsíc slavnostně otevřel první část třetí linky
metra z centra města k letišti.

Singapurská firma Olam International Ltd chce
investovat v Gabonu
Firma uvedla, že vloží 183 milionů dolarů do
společného projektu s vládou Gabonu na rozvoj
kaučukových plantáží v africké zemi. Za 183
milionů dolarů požaduje 80% podíl. Olam
International Ltd ve spolupráci s gabonskou vládou
plánuje vytvořit kaučukové plantáže na 28 000
hektarech půdy.

Inflace v Nigérii se nečekaně snižuje
Podle Centrální banky únorová spotřebitelská
inflace v Nigérii klesla z lednové hodnoty 12,6 %
na 11,9 %. Analytici očekávali propad cen poté, co
vláda zrušila dotace na paliva. Jejich zrušení mělo
ale slabší dopad na ceny, než se všeobecně
očekávalo. Guvernér centrální banky v lednu
předvídal, že inflace země se bude v první
polovině letošního roku pohybovat mezi 14 a 15 %.

Řecké ministerstvo financí: "Téměř 200 tisíc
Řeků neoprávněně pobíralo invalidní důchod"
Řecké ministerstvo financí v pondělí uvedlo, že z
240 tisíc občanů pobírajících invalidní důchod jich
okolo 190 tisíc dávky pobíralo neoprávněně, neboť
obelhávalo stát. Největších podvodů se dopouštěli
obyvatelé ostrova Zakynthos v Jónském moři, kde
z 38 tisíc osob 700 pobíralo invalidní důchod kvůli
"ztrátě zraku", což 10krát převyšuje průměr. Dle
řeckého ministerstva zdravotnictví
roční ztráty státu kvůli tomuto a jiným podobným

odhalením dosahují desítek milionů eur.

Benátská komise při Radě Evropy odsoudila
změny maďarské ústavy
"Změny v maďarském soudnictví jsou hrozbou pro
právní stát" uvedla dnes Benátská komise při Radě
Evropy (RE) ve svém prohlášení. Dle komise
současné, neupravené reformy vlády premiéra
Viktora Orbána protiřečí evropským standardům v
oblasti organizace soudnictví a vzbuzují obavy o
zaručení spravedlivých soudních procesů.
Poradní orgán RE také kritizoval novelu o
snížení věku soudců při odchodu do důchodu ze
současných 70 na 62 let.

Litevský ministr vnitra dnes podal demisi
Litevský ministr vnitra Raimundas Palaitis dnes
podal demisi. Ta přišla kvůli neshodám mezi ním,
prezidentkou Daliou Grybauskaite a premiérem
Andriusem Kubiliusem ohledně
odvolání vedení instituce
pro objasňování finanční kriminality FNTT. Posledn
í zmíněný rozhodnutí ministra uvítal. Dle některých
pozorovatelů by v případě, že by ministr sám
nerezignoval, mohly tlaky na jeho odvolání
způsobit až vládní krizi.

Předsedou představenstva South Stream
Transport se stane bývalý starosta Hamburku
Henning Voscherau
Ruská plynárenská společnost Gazprom navrhne
na funkci předsedy představenstva společnosti
South Stream Transport AG
kandidaturu bývalého starosty německého
Hamburku Dr. Henninga Voscheraua. Jak uvedl
nejvyšší představitel ruského
koncernu Alexej Miller, Henning Voscherau je
"váženou autoritou" a jeho zkušenosti v
mezinárodních organizacích, související s právními
regulacemi, pomohou k realizaci projektu
South Stream. Společnost South Stream Transport
AG, založená ve švýcarském Zugu v říjnu 2011, se
bude zabývat stavbou, financováním a údržbou
 podmořské části stejnojmenného plynovodu.
Ruská a německá média označují Henninga
Voscheraua za "dávného přítele ruského premiéra
Vladimira Putina", a to na základě jejich známosti
od dob, kdy ruský premiér zastával funkci
místostarosty Petrohradu.

Bolivijský prezident vyhrožuje zavřením
americké ambasády v La Paz
,,To by se mohlo stát v případě, kdy by se USA
nepřestala vměšovat do interních záležitostí
Bolívie" - to oznámil bolivijský prezident Evo
Moráles. Tato zpráva přichází po sérii protivládních
protestů, které byly v poslední době v Bolívii
organizovány. Prezident Moráles to označil za
vměšování USA do domácí bolivijské politiky za
účelem oslabení prezidentovy vlády. Prezident
Moráles již několikrát veřejně zkritizoval americkou
politiku vůči své zemi. V roce 2008 dokonce
vyloučil amerického ambasadora v La Paz Philipa
S. Goldberga z důvodu údajného pokusu o
podkopání bolivijské vlády.

Inaugurace nového prezidenta Moldavska
proběhne 23. března 
Informoval o tom dnes předseda moldavského
Ústavního soudu Alexandr Tanase poté, co
Ústavní soud schválil volební výsledky a potvrdil
zákonnost zvolení nového prezidenta, kterým se
stal předseda Nejvyšší soudní rady Nicolae
Timofti.

Lékařští zástupci CARICOM diskutují o boji
proti AIDS
Hlavy lékařských komor CARICOM se sešli u
příležitosti 3 denního setkání, během něhož
diskutují o boji proti AIDS a dalším pohlavně-
přenosným chorobám. Mítink, který je sponzorován
Pan- karibskou asociací proti HIV/AIDS, se
soustředí především na prevenci přenosu nemoci z
matky na dítě. Dále se bude projednávat podpora
lékařských laboratoří v Karibiku, jako součást
politického dialogu na téma posílení zdravotního
systému v rámci členských zemí CARICOM.

Nikaragua započala Národní imunizační
program
Tento vakcinační program se týká zejména dětí. Ty
jsou nyní očkovány proti obrně, spalničkám a
dalším nemocem. Ředitel Lokálního systému
komplexní zdravotní péče ( SILAIS) v hlavním
městě oznámil, že jsou dodávány komplexní
balíčky zdravotní péče, které obsahují vakcinace,
vitamíny - především vitamín A, které je prevencí
proti problémům se zrakem a přípravky proti
parazitům. Ředitel SILAIS zdůraznil především
 pokrok prevence a zdravotní podpory.

HDP Chile v roce 2011 vzrostlo o 6%
Hlavním impulzem růstu chilského HDP byla
expanze hlavních průmyslových sektorů díky
solidní interní poptávce. Podle chilské centrální
banky všechna odvětví chilské ekonomiky
zaznamenaly zvýšení poptávky, tudíž zvýšení
produkce. Jedinou výjimkou byl hornický průmysl,
který zaznamenal propad. Hlavními ekonomickými
odvětvími stále zůstávají služby a spotřební
průmysl. Dalšími významnými sektory se staly
osobní služby, stavebnictví a výrobní průmysl.

Cena za život v Afghánistánu začíná na 210
amerických dolarech
Podle zjištění nevládní organizace CIVIC jsou mezi
jednotlivými zeměmi značné rozdíly ve vyplácení
odškodného za smrt civilních obyvatel
Afghánistánu. Zatímco německé ozbrojené síly
vyplatily i částku 25 000 dolarů, britská armáda se
dostala až na 210 dolarů. Tento problém je jednou
z největších třecích ploch mezi západem a
afghánskou vládou. Výzkum organizace CIVIC
uvádí, že neexistují žádné standardní
mechanizmy, podle kterých by mohli Afghánci
ohlašovat civilní oběti a žádat odškodnění. Velmi
často jsou negramotní vesničané nuceni cestovat
stovky kilometrů, aby mohli incidenty ohlásit.
Většina z nich není přitom schopna rozeznat ani
označit útočící zahraniční vojáky podle národnosti
ani příslušnosti k jednotce, což znemožňuje jejich
identifikaci. Jen za minulý rok bylo v Afghánistánu
zaznamenáno přes 3 tisíce civilních obětí.

Produkce zlata a stříbra v Peru vzrostla
V porovnání s únorem roku 2011 vzrostla produkce
zlata a stříbra v Peru. Celková hmotnost
vytěženého zlata je 15, 1 milionu gramů. V
porovnání s únorem 2011 se jedná o 13,2% zlata
více. Hlavní zásluhu na tomto čísle má zlatý důl
Yanacocha, který je kontrolován americkou firmou
Newmont a peruánskou Buenaventurou. Stříbra se
pak vytěžilo o 4% více, než v únoru 2011. Naopak
klesla produkce mědi o 4,8%. Kolaps zaznamenala
produkce zinku, jehož je Peru 2. největším
exportérem. Produkce zinku klesla o 15,7% z
důvodu nižší produkce dolů Antamina a Volcán.
Tyto informace přineslo peruánské ministerstvo
energie a dolů. Peru je druhým největším
vývozcem stříbra, mědí a zinku na světě. Mezi
producenty zlata se země umístila na 6. nejvyšší
pozici.
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Zaměstnancům firem Chevron a Transocean
bylo soudem zabráněno opustit Brazílii
Sedmnáct pracovníků obou společností bylo
nuceno zůstat v zemi v souvislosti s obviněním za
únik ropy v listopadu loňského roku. Všichni musejí
ve lhůtě 24 hodin po rozhodnutí soudu vydat své
pasy policii. Podle vyjádření žalobce budou
obvinění oficiálně podána v tomto týdnu.
Rozhodnutí soudu přišlo poté, co brazilské
námořnictvo zpozorovalo ropnou skvrnu necelý
kilometr od místa původního úniku, kterým bylo
ropné pole Frade. Loňský únik 3000 barelů ropy
vyústil v soudní při, ve které byla společnost
žalována za škody ve výši 11 miliard dolarů, což je
v dějinách Brazílie historicky nejvyšší částka
v podobném případu. Poslední potíže firmy by
mohly mít za následek přehodnocení strategie
v rámci Latinské Ameriky. Kromě nedostatku
kvalitního vybavení má společnost Chevron i
potíže se sháněním kvalifikovaných pracovníků a
zároveň čelí další žalobě v Ekvádoru v rozsahu 18
miliard dolarů.

Makedonská politická opozice: "Za etnické
incidenty v zemi může špatná vláda"
Politik Stevo Pendarovski z opoziční Sociálně
demokratické unie Makedonie (SDSM) sdělil
názor, že za etnické incidenty v Makedonii může
"špatná vláda". Situaci dále komentoval slovy, že
by své problémy měla Makedonie řešit sama,
místo toho, aby o pomoc žádala Evropskou unii
(EU) nebo NATO. Opozice se dále domnívá, že se
Makedonie nachází ve velmi komplikované situaci,
která si žádá hlubokou analýzu. Vládnoucí Vnitřní
makedonská revoluční organizace - Demokratická
strana makedonské národní jednoty
(VMRO-DPMNE) však uvádí, že SDSM v době své
vlády etnické problémy neřešila a když se dostala
do opozice, začala hrozit národu a destabilizovat
zemi.

Kubánské autority propustily na 70 členek ,,
Bílých dam"
Na 70 členek uskupení ,, Bílé dámy" ( ve
španělštině Damas en Blanco) bylo propuštěno na
svobodu po víkendu stráveném ve vězení. K jejich
zatčení došlo jen týden před plánovanou
návštěvou papeže Benedikta XVI. Členkami Bílých
dam jsou především rodinné příslušnice
kubánských disidentů. Velké množství těchto
disidentů je uvězněno. Tyto dámy každou neděli
odchází z havanských kostelů v bílém oblečení a
beze slova. Tím protestují proti kubánskému
režimu.

Evropské unii důvěřuje historicky nejméně
Čechů
Agentura STEM zveřejnila výsledky svých
průzkumů, podle kterých Evropské unii (EU)

důvěřuje pouze 37% českých občanů. „Nedůvěru k
EU i k Evropskému parlamentu (EP) vyjadřují
častěji starší občané, lidé se vzděláním
bez maturity, špatně materiálně zajištění občané a
lidé levicově orientovaní, především stoupenci
Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM).“
dodala agentura.

Srbský místopředseda vlády: "EU a USA
vyvíjejí tlak, aby Srbsko neuspořádalo volby v
Kosovu"

Srbský místopředseda vlády a ministr
vnitra Ivica Dačic v pondělí uvedl, že Evropská
unie (EU) a američtí představitelé vyvíjejí tlak na
Srbsko, aby to nepořádalo lokální volby v Kosovu,
neboť dle jejich názoru tento krok není v souladu
s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1244. Dačic
zdůraznil, Srbsko bude respektovat tuto rezoluci ,
ale především srbskou ústavu, která byla hlavním
důvodem k pokusu o uspořádání těchto voleb v
minulosti. Pan Dačic uvedl názor, že by Srbsko
mělo volby na teritoriu Kosova uspořádat a že
tento krok by nikoho neohrozil.

Albánský ministr financí komentoval zprávu
Světové banky o zadlužení země 
Po zveřejnění zprávy Světové banky o albánské
ekonomice vydal albánský ministr financí Ridvan
Bode tiskové prohlášení, kde zdůraznil míru
nynějšího veřejného dluhu. Prohlásil, že albánský
dluh je bezpečný, protože je to dluh domácí -tedy
takový, jenž je kryt domácími instrumenty,
například střednědobými a dlouhodobými státními
dluhopisy. Ministr také uvedl, že tento dluh nemůže
nijak ovlivnit dluhová krize v eurozóně a že vláda
bude pokračovat ve své politice nízkých daní.

Albánský premiér navštívil Maďarsko
Premiér Albánie Sali Berisha je na třídenní
návštěvě Maďarska u příležitosti 90. výročí od
započetí diplomatických vztahů mezi oběma státy.
Po setkání se svým protějškem Viktorem Orbánem
albánský premiér navštíví také prezidenta Pále
Schmitta, předsedu parlamentu László Kovera a
ministra zahraničí Janose Martonyie. Klíčovými
tématy bude prohlubování bilaterálních
ekonomických vztahů a růst investic. Albánský
premiér také podepíše dohodu o spolupráci v
oblasti vzdělávání, vědy a kultury.

V Barmě se koná konference na téma rozvoje
médií
Konference podporované organizací UNESCO se
účastní několik představitelů vlády i mezinárodních
médií. Hlavním cílem je podle organizátorů sdílení
mezinárodních zkušeností v oblasti mediálního

rozvoje. Dle mezinárodního společenství je právě
rozvinutý zpravodajský a mediální systém klíčový
při prosazování a podporování demokracie v
Barmě.

Současný prezident Východního Timoru
neprošel prvním kolem prezidentských voleb
Prezident Jose Ramos-Horta, který je zároveň
držitelem Nobelovy ceny za mír, tak ve volbách
neobhájí svoje druhé funkční období. Podle
volební komise zatím po prvním kole
vedou Francisco Guterres, lídr opoziční strany
Fretilin, a Jose Maria de Vasconcelos, bývalý
vrchní velitel armády a partyzánský vůdce. Druhé
volební kolo se bude konat v dubnu.

Stavba indické jaderné elektrárny Kudankulam
bude znovu zahájena
Na tom se dnes shodla samospráva v indické
provincii Tamil Nadu. Dva jaderné reaktory, každý
o výkonu 1000 MW, tak budou dokončeny i přes
bezpečnostní obavy místních obyvatel, které byly
vyvolány katastrofou japonské elektrárny
Fukushima Daiichi. Dohodu o výstavbě této
jaderné elektrárny podepsala indická vláda s
Ruskem v osmdesátých letech. Kontrakt má
hodnotu 3,5 miliardy USD a spolu s dalšími
projekty by měl pomoci uspokojit rostoucí indickou
poptávku po energiích.

Indie pravděpodobně podpoří návrh na
vyšetřování válečných zločinů spáchaných za
občanské války na Srí Lance
Tamní premiér Manmohan Singh se totiž dostal
pod tlak místní tamilské komunity, která požaduje,
aby vyšetřování údajných válečných zločinů
spáchaných oběma stranami konfliktu proběhlo.
Tamilská komunita je v Indii zastoupena vládní
stranou Dravida Munnetra Kazhagam, která
pohrozila, že nepodpoří-li Indie hlasování v rámci
Rady pro lidská práva OSN, odstoupí z koalice s
Kongresovou stranou. To by ovšem pro nynějšího
indického premiéra představovalo další komplikace
po drtivé porážce v nedávných volbách do
legislativních shromáždění.

Šéfka Mezinárodního měnového fondu vyzvala
Čínu k provedení nezbytných ekonomických a
měnových reforem
Dle prohlášení Christine Lagarde Čína musí
přestat být v tak velké míře závislá na vývozu a
investicích. V případě, že by čínská vláda
implementovala reformy vedoucí k větší tržní
závislosti juanu, mohla by se prý tato státní měna
stát celosvětovou rezervní měnou. Christine
Lagarde při své návštěvě Indie a Číny také již
několikrát zmínila, že vidí nesporné náznaky
stabilizace globální ekonomiky.
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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.

© 2012 Blue Projects Agency

www.pressexpress.cz strana 2 www.rychlenoviny.cz

http://www.pressexpress.cz/
http://www.pressexpress.cz/

