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Obyvatelé australského Queenslandu se
chystají k volbám
Ve státě Queensland se tuto sobotu konají volby
do Zákonodárného shromáždění. Pro australskou
premiérku Julii Gillard (Labouristické strana) půjde
o klíčové volby, pokud vyhraje opoziční Liberální
strana, hrozí ztráta vládní většiny ve Sněmovně
reprezentantů a tedy i možný pád vlády. V
posledních dnech kampaně obě dvě strany míří
svými výroky hlavně na nerozhodnuté voliče.
Cambell Newman, lídr Liberální strany, apeluje na
voliče Queenslandu: “Queensland by se měl stát
státem nízkých daní a minimální ekonomické
regulace” a slibuje být možným “premiérem pro
všechny”. Premiérka naopak připomíná voličům, že
vděčí právě labouristickým vládám za ekonomické
zotavení státu po rozsáhlých povodních.

Společnost Apple vyplatí dividendy a nabídne
zpětný výkup akcií
Jedná se o průlom ve firemní politice, protože k
podobnému kroku společnost nepřikročila od roku
1995. Na účtech Applu se za tuto dobu postupně
shromáždilo 98 miliard USD. Dividenda bude činit
2,65 dolaru za každé 3 měsíce, což představuje ve
vztahu k současné ceně společnosti roční výnos
okolo 1,7%. Před oznámením konkrétních čísel
očekávali analytici výnos okolo 2,5%, obzvláště po
prudkém nárůstu hodnoty akcií v tomto roce, na
který má velmi dobrý vliv kromě dalších faktorů i
veskrze pozitivní přijetí nového tabletu iPad. Akcie
společnosti posílily od začátku tohoto roku o celých
37%. Společnost Apple také oznámila plán
zpětného výkupu akcií až do výše 10 miliard
dolarů, který by měl začít v průběhu roku 2013.

 Společnost UPS kupuje v rámci své evropské
expanze konkurenční firmu TNT
Doručovací společnost United Parcel Service
(UPS) zaplatí svému obchodnímu rivalovi 6,8
miliardy dolarů. Tento obchod posílí evropskou
pozici UPS, která je již v současnosti největší
světovou doručovatelskou společností. Ve
společném prohlášení obou společností stojí, že
„dojde ke spojení předností obou firem, což bude
mít za výsledek vytvoření globální platformy
orientované na zákazníka, která bude lídrem jak v
přepravních technologiích, tak i zákaznickém
servisu.“ Evropský trh byl do současnosti ovládán
společnostmi TNT a německou DHL. UPS tímto
obchodem získá mimo jiné i 50 letounů, které
doručují zásilky mezi 65 různými letišti a rozsáhlý
vozový park fungující ve všech 38 evropských
zemích.

Slovenský exministr hospodářství se brání
obvinění v kauze Gorila
První stíhaný v korupční kauze Gorila, bývalý
slovenský ministr hospodářství Pavol Ruko, se
označil za politickou oběť. Včera na tiskové
konferenci prohlásil, že za údajně nevýhodnou
privatizaci Paroplynového cyklu z roku 2004
nenese odpovědnost. Kvůli obvinění z podvodu z
minulého týdne, plánuje podat stížnost.

Deutsche Boerse napadne rozhodnutí EU o
zablokování plánované fúze
Deutsche Boerse (DE) provozuje hlavní německý
akciový trh ve Frankfurtu. Navrhovaná dohoda
mezi DE a NYSE Euronext, který provozuje New
York Stock Exchange a několik dalších trhů v
Evropě, včetně Paříže, Lisabonu a Amsterdamu,
by vytvořila největšího světového burzovního
operátora. Komise EU se rozhodla fúzi zablokovat,
z důvodu vzniku monopolu v evropských
finančních derivátech. DE v pondělí oznámila, že
věc postoupí Evropskému soudnímu dvoru, z

důvodů „několika nesprávných aspektů“ v
rozhodnutí EU.

Česká opozice navštíví Čínskou lidovou
republiku
Oznámil to první místopředseda nejsilnější
opoziční strany, Sociální demokracie, v den, kdy
opozice prosadila hlasování o nedůvěře vládě.
Místopředseda ČSSD, stínový ministr zahraničí a
místopředseda senátu se sejdou s představiteli
Komunistické strany Číny, s nimiž by měli hovořit o
ekonomických záležitostech a vztazích České
republiky s EU.

Českou ekonomiku táhne nejen slabé euro
Vývoj pro českou ekonomiku je příznivější, než se
odhadovalo na konci loňského roku. Díky menšímu
napětí na trzích a dobrému výhledu německého
hospodářství je pravděpodobné, že se letošní
výsledek růstu HDP posune do kladných hodnot.
Zatímco na přelomu roku se odhady prognózy
propadaly do záporů, nynější odhady se pohybují
kolem 0,5% růstu.

Vedoucí delegace EU v Srbsku: "Země by ještě
neměla zvažovat zavedení eura"
Dle vedoucího delegace Evropské unie (EU) v
Srbsku Vincenta Degerta by Srbsko ještě nemělo
zvažovat nahrazení své nynější národní měny
dináru za euro. Řečník tak odpovídal na dotaz
novinářů, zda-li by zavedení eura podle
vzoru Černé Hory nestabilizovalo finanční
systém země. Dle jeho názoru by měl být nynějším
hlavním cílem země vstup do EU, až později
zavedení eura. Ve svém projevu Degert zdůraznil,
že ne každý člen unie používá euro jako svou
národní měnu. Připomněl také, že vstup
do eurozóny vyžaduje plnění určitých kritérii -
udržitelnost rozpočtového schodku pod 3% HDP a
státní zadlužení pod 60% HDP. Co se týče
státního dluhu, Srbsko si vytyčilo cíl 45% HDP.

Makedonský ministr zahraničí se setkal se
svým německým protějškem 
Makedonský ministr zahraničních věcí Nikola
Poposki se během své pracovní návštěvy
Spolkové republiky Německo setkal se svým
protějškem Guidem Westerwellem. Během této
návštěvy měly byt projednávány bilaterální
politické a ekonomické vztahy a proces integrace
Makedonie do NATO. Po návštěvě Německa
následuje Dánsko, kde se ministr setká s dánským
ministrem pro evropské záležitosti Nicolaiem
Wammenem a zúčastní se konference "Evropské
perspektivy Makedonie" v dánském parlamentu
pořádané zdejším Evropským hnutím.

Nepokoje v Malawi - demonstranti žádají účty
prezidenta a protestují proti stavu své země
Protivládní demonstranti zapálili policejní stanici v
hlavním městě Lilongwe při protestech proti politice
vlády i prezidentovi. Důvodem je mimo jiné zatčení
šéfa vládní komise pro lidská práva, který ostře
kritizoval administrativu prezidenta Bingu wa
Muthariky za tvrdý zákrok proti demonstrantům v
červenci 2011 a obvinil vládu z použití

nespravedlivého násilí a zatýkání a zastrašování
svých kritiků. To vedlo k prvním nepokojům a 60-ti
denní lhůtě, kterou demonstranti dali prezidentovi k
vysvětlení svého bohatství. Protestující
kritizují nedostatek paliv a dolaru, chudobu a také
požadují obnovení diplomatických vztahů s Velkou
Británií.

Soud v Zimbabwe odsoudil šest aktivistů za
spiknutí
Šest členů Mezinárodní socialistické organizace
bylo shledáno vinnými za spiknutí s cílem vyvolat
násilí, které by následně svrhlo režim prezidenta
Roberta Mugabeho. Obžalovaní měli ostatní
občany inspirovat k povstání videi z protestů v
Egyptě a Tunisku. Aktivisté obvinění popírají. Hrozí
jim až 10 let vězení. O výši trestu se rozhodne v
nejbližších dnech. Robert Mugabe stojí v čele
země od roku 1980, kdy Zimbabwe získala
nezávislost.

Mezinárodní měnový fond: Ekonomika Komor
může vzrůst o 2,5 %
Pokud vláda Komorského svazu schválí finanční a
daňové reformy, mohla by ekonomika ostrovů v
indickém oceánu podle Mezinárodního měnového
fondu (MMF) v letošním roce vzrůst o 2,5 %. Vláda
plánuje investice do cestovního ruchu a
rozvíjejícího se bankovního sektoru. Ekonomika
Komor je postavena především na zemědělství a
rybolovu. Země je jedním z největších světových
vývozců vanilky a hřebíčku.

Zambie ustupuje od pěstování kukuřice
V letošním roce se sníží podle Národní unie
zemědělců produkce kukuřice o 80 % ve srovnání
s předchozím rokem. Důvod odklonu od tradiční
zemědělské plodiny je pěstování finančně
výnosnějších plodin, například sójových bobům.
Produkce kukuřice se sníží z 350 000 tun za rok
2011 na 60 000 tun. Kukuřice je přitom základní
potravinou zambijského obyvatelstva. Zemědělci
od jejího pěstování ustupují i kvůli nepravidelným
srážkám, které mohou způsobit její špatnou úrodu.

Jednání Egypta s Mezinárodním měnovým
fondem bude trvat několik týdnů
Na začátku letošního roku Egypt formálně požádal
Mezinárodní měnový fond (MMF) o půjčku v
hodnotě 3,2 miliardy dolarů. Vláda severoafrické
země očekávala, že dohoda bude podepsána do
konce března. Egypt se zmítá v ekonomických
problémech a půjčka by mohla rozhýbat investice
do tamní ekonomiky. MMF požaduje po Egyptu
provedení hospodářské reformy. Nejsilnější strana
muslimského bratrstva Freedom and Justice Party
(FJP), která získala ve volbách téměř polovinu
křesel v parlamentu, půjčku podporuje.

V Tunisku protestovali tisíce lidí proti zavedení
islámského státu
Na výročí dne nezávislosti země se tisíce Tunisanů
sešly v hlavním městě, aby protestovali proti
rostoucí snaze konzervativních islamistů přeměnit
Tunisko na islámský stát. Země po odchodu
prezidenta Zine al-Alibidine Ben Aliho, který
odstoupil v lednu minulého roku po masových
protestech, hledá směr svého dalšího fungování.
Islámská Strana obnovy chce zavést do ústavy
islámské právo šaría. O nové ústavě se má
hlasovat v říjnu letošního roku.

V Mexiku hrozí zemědělská krize
Mexičtí producenti potravin hrozí již druhou
zemědělskou krizí za století. Podle statistik zemi
chybí minimálně 7 milionů tun kukuřice. To je
důsledkem vyššího importu obilovin a zvýšení cen
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tradičních mexických pokrmů. Důvodem jsou
především klimatické změny, které sužují celou
centrální Ameriku od roku 2011. Tyto změny
způsobily i nutné utracení tisíců kusů dobytka.
Poslední zemědělská krize v Mexiku propukla
minulý rok. Tu způsobily záplavy, mráz i sucho.

Stávka argentinských dopravců
Stávkují především dopravci obilovin a olejovin. To
by mohlo znemožnit výstup těchto surovin ze
země. Dopravci stávkují již druhý den. Důvodem
stávky je zvýšení tarifů pro transportaci. Pokus o
dialog mezi dopravci a argentinskou vládou selhal.
Vice- prezident federace argentinských dopravců
oznámil, že je velice důležité, aby dopravci našli s
vládou společnou řeč. Pokud by se tak nestalo v
příštích hodinách, byla by doprava obilovin a
olejovin do námořních doků velice ohrožena.

Oil World snížil množství předpokládané
sklizně sóji v Argentině
Analytická organizace soustředící se na olejoviny
Oil World snížila množství předpokládané sklizně
argentinské sójy z 500 000 tun na 47 5000 tun.
Podobná redukce předpokládané sklizně se týká i
Brazílie. Tam by se mělo sklidit pouhých 66 500
tun sóji z původních 150 000 tun. Změnu
odůvodňuje faktem, že letošní březen je v Brazílii a
severní Argentině velice suchý a teplý. Obě země
se drží mezi 3 největšími vývozci sóji na světě.
Více suroviny ročně vyveze jen USA.

Peru ruší návštěvu fregaty britského
námořnictva ve svém přístavu
Zrušení kotvení fregaty britského královského
námořnictva Peru vnímá jako akt solidarity a
podpory Argentině ve věci sporu o Falklandské
ostrovy mezi Argentinou a Spojeným královstvím.
Loď HMS Montrose měla v plánu navštívit námořní
základnu poblíž Limy. Ministerstvo zahraničních
věcí Spojeného království, podle svého vyjádření,
lituje peruánského rozhodnutí. Mluvčí ministerstva
dodal, že tento akt byl vnímán jako přátelství a
spolupráce mezi oběma zeměmi.

Česká opozice se opět pokouší svrhnout vládu
V tomto volebním období se již potřetí podařilo
opozici sehnat dostatečný počet hlasů na vyvolání
hlasování o důvěře vládě. Avšak všechny
poslanecké kluby vládních stran deklarovaly
podporu vládě a opozice disponuje pouze 81
poslanci z celkového počtu 200. K vyslovení
nedůvěry vládě je potřeba 101 poslanců. Je tudíž
nepravděpodobné, že opozice se svým návrhem
uspěje.

Írán pokračuje v nákupu americké pšenice
120 000 tun pšenice již směřuje z USA do Íránu a
byl schválen nákup dalších 60 000 tun. Írán se

připravuje na ekonomické dopady uvalených
sankcí a nakupuje obilí ve velkém množství.
Obchodní analytici předpokládají, že Írán nakoupí
až 400 000 tun pšenice. Důvodem nákupu není
pouze obava z ekonomických sankcí, ale také
předpokládaná sucha, která sníží objem
zemědělského výnosu. Írán také nakupuje tisíce
tun rýže z Pákistánu.

Ruský prezident Dmitrij Medveděv řekl, že
Rusko musí být připraveno překonat americký
raketový štít 
Ačkoli dále pokračují diplomatické rozhovory mezi
Moskvou a Washingtonem, tak ruský prezident
Dmitrij Medveděv v úterý prohlásil, že Rusko musí
být připraveno překonat americký raketový štít.
Severoatlantická aliance a Ruská federace
nedokázaly nalézt společnou řeč při jednání o
fungování raketového štítu. Dmitrij  Medveděv
zdůraznil, že Rusko musí reorganizovat armádu
tak, aby bylo schopno čelit raketovému štítu
v Evropě. Ruský premiér Vladimír Putin se stále
nevyjádřil, zdali se zúčastní dalších kol
vyjednávání se Severoatlantickou aliancí na
summitu v Chicagu.

Velitel americké mise v Afghánistánu generál
John R. Allen: USA by se měly držet plánu
Generál John R. Allen, který je velitelem
amerických sil v Afghánistánu (USFOR-A)
prohlásil, že USA by měly dodržet plán, který
počítá se stažením 23 000 vojáků v září tohoto
roku a s kompletním odchodem z Afghánistánu
v roce 2014. Věří, že tento plán nenaruší nedávné
incidenty, ani požadavky afghánského prezidenta
Hamída Karzáího, který požádal o odchod
amerických vojáků z afghánských vesnic a o
kompletní stažení vojenských jednotek
z Afghánistánu již v roce 2013. John R. Allen se
obává, že v případě dřívějšího opuštění
Afghánistánu se země může opět stát centrem
terorismu.

Albánská mluvčí parlamentu se na ministerstvu
zahraničí Nizozemska setkala s ředitelem pro
Evropu
Hlavním bodem agendy tohoto setkání bylo
diskutování 12 doporučení Evropské unie (EU),
které musí Albánie splnit, aby jí mohl být udělen
status kandidátské země
EU. Zástupce nizozemského ministerstva
zahraničí zaručil podporu své země pro
integraci Albánie do EU a prohlásil, že albánští
političtí představitelé by měli odpovědět stejnou
vůli albánského lidu stát se součástí EU.

Deutsche Börse zažaluje EU za zabránění v
uskutečnění fúze s NYSE Euronext
Poté, co Evropská komise (EK)

nepovolila německé burzovní společnosti
Deutsche Börse a transatlantickému burzovnímu
operátorovi NYSE Euronext fúzi, která by vedla k
vytvoření největší burzovní skupiny světa, se
společnost Deutsche Börse rozhodla podat na EK
žalobu. Dle společnosti bylo zabránění
uskutečnění této fúze neoprávněné. Žalobou se
tak bude zabývat Soudní dvůr EU v Lucemburku.

Lucemburský premiér Jean-Claude Juncker:
"Euroskupina udělala v řešení řecké krize řadu
chyb"
Poté, co byly odsouhlasen 2. záchranný plán pro
Řecko, předseda ministrů financí eurozóny, tzv.
euroskupiny, Jean-Claude Juncker v rozhovoru pro
řecký deník Kathimerini uznal, že se ministři
dopustili několika chyb v řešení této situace. Dle
jeho názoru byl program již od 1. půjčky v květnu
2010 špatně zkonstruován. "Pokud se situace v
zemi má vrátit zpět k normálu, pak je nutno vytvořit
inteligentní kombinaci konsolidace rozpočtu
a impulsů k hospodářskému růstu. Byli jsme velmi
odhodlaní pokud jde o to první a bezmocní
ohledně všeho ostatního. Nedali jsme Řekům
žádnou pozitivní perspektivu," připouští Juncker.
Dále řečník také uvedl, že k odepsání části dluhu
mělo dojít již dříve, jak navrhoval například
Mezinárodní měnový fond (MMF).

Bank of China otevře svou pobočku v Polsku
Bank of China (Boc) v dubnu otevře svou pobočku
ve Varšavě. Finanční gigant o hodnotě 130 miliard
dolarů chce nově investovat. Jak
poznamenal Bartosz Komasa, který pomáhal ze
založením BoC v Polsku, prezident Bronislaw
Komorowski byl během své návštěvy Číny
doprovázen šéfy mnoha z 50 nejvýznamnějších
polských firem, mj. Orlen, KGHM, Energa a Enea.
"Je zde velký zájem o spolupráci. Chceme pomoci
tuto možnost zrealizovat". Šéf polské
pobočky Wenbo Hou uvedl, že BoC jako finanční
instituce není zapojená do přímých zahraničních
investic, ale usnadňuje je. "Vidíme velký zájem
čínských firem o investování v Polsku. Z prognózy
banky vyplývá, že počet čínských firem a Číňanů v
Polsku se bude rychle zvyšovat. Chceme
být mostem mezi oběma státy." uvedl pan Hou.
Dle pana Komasy hlavní zájem o investice v
Polsku mají firmy z odvětví energetiky,
telekomunikace a infrastruktury.

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.
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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/

