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Příjmy Burundi z exportu čaje vzrostly o 19 %
Příjmy druhého největšího vývozního artikulu
Burundi se zvýšily na 22,2 milionů dolarů oproti
18,2 milionů dolarů za v roce 2010. Pěstováním
čajových lístků se v zemi živí na 300 000 drobných
farmářů z 8 milionové populace. Největší exportní
plodinou Burundi je káva.

Podle OSN se o 20 % zvýšily žádosti o azyl na
Západě následkem Arabského jara
Podle zprávy Úřadu OSN pro uprchlíky byl počet
žádostí o azyl do vyspělých průmyslových zemí
rekordní. V minulém roce oproti roku 2010
zažádalo o azyl ze zemí Afriky o 16 700 lidí více.
Jde o největší číslo od roku 2003. Nejčastěji
žádosti přijaly státy jižní Evropy.

Egyptští liberálové chtějí napsat alternativní
verzi k nové ústavě
Liberálové tvrdí, že ve výboru, který má novou
ústavu připravit, nejsou dostatečně zastoupeny
ženy, mladí lidé a menšina křesťanů. Proto chtějí
sepsat ústavu alternativní, na jejímž vzniku se má
podílet odborná veřejnost ze všech sfér egyptské
společnosti.

ECOWAS zvažuje možnost pozastavení
členství Mali
Hospodářské společenství západoafrických států
(ECOWAS) jedná o pozastavení členství Mali poté,
co v této zemi došlo k vojenskému převratu.
Pozastavení členství má být signálem, že
organizace odmítá vojenské převraty jako politická
řešení. Dalším krokem může být uvalení sankcí.
Na jednání byli přítomni představitelé států Benin,
Burkina Faso, Ghany, Toga, Libérie, Nigeru a
Sierra Leone.

Hnutí Al-Shabaab ztratilo somálské město El
Bur
Etiopské jednotky společně se somálskou
armádou dobyly město El Bur, které bylo doposud
pod kontrolou islamistické militantní skupiny
Al-Shabaab. Podle místních obyvatel se vstup
etiopsko-somálských jednotek do města odehrál
bez boje. Al-Shabaab stále ovládá velkou část jihu
země.

Další Summit Amerik by se nemusel konat,
pokud bude přetrvávat vyloučení Kuby z OAS
Tak se vyjádřila kolumbijská ministryně zahraničí
María Ángela Holguin. Kubánská účast by se měla
vyřešit na dubnovém Summitu Amerik v
kolumbijském městě Cartagena de las Indias,
kterého se kubánská delegace nezúčastní. To
kvůli vyloučení z Organizace amerických států (
OAS)v roce 1962 z důvodu nedemokratického
politického systému. Proti přítomnosti kubánské
delegace se stavěly především Spojené státy
americké. Na rozhodnutí delegace reagovaly
především státy Bolivariánské aliance pro občany
naší Ameriky ( ALBA). Přes protesty se prezidenti
Bolívie a Venezuely summitu zúčastní. Přítomnost
prezidenta Ekvádoru Rafaela Correy je stále
nepotvrzena.

Vice-prezident kubánské Rady ministrů:
,,politický systém se nezmění"
Vice- prezident kubánské Rady ministrů a zároveň
vedoucí reforem, které jsou řízeny vládou, Marino
Murillo oznámil, že ,,budou pokračovat reformy
ekonomického systému. Ten politický ale zůstane
nezměněn." Mezi reformy, zavedené vládou gen.
Raúla Castra, patří například volný obchod s
nemovitostmi nebo automobily. Prohlášení vice-
prezidenta Murilla přichází ve chvíli, kdy Kuba
hostí papeže Benedikta XVI. Právě díky jeho

návštěvě se začala šířit očekávání, že by katolická
církev mohla pomoci otevření kubánské
společnosti.

Podle statistik prezidentský opoziční kandidát
Capriles ztrácí na prezidenta Cháveze 13%
hlasů
Půl roku před venezuelskými prezidentskými
volbami by dosavadní prezident země Hugo
Chávez získal 44% hlasů. Oproti tomu by kandidát
opozice Henrique Capriles získal pouze 31% a
ztrácel by na prezidenta Cháveze 13%.
Zbývajících 25% hlasů by mohlo připadnout
kterémukoli z kandidátů. Data poskytla
respektovaná firma Datanálisis. Prezident Chávez
by získal více hlasů než jeho protivník i přes to, že
bude opět delší dobu pobývat na Kubě, kde
prochází radioterapií.

Papež pobízel Kubánce k obnovení společnosti
Výzvu k obnovení společnosti uvedl papež
Benedikt XVI. během mše ve městě Santiago de
Cuba, kde zahájil první den své návštěvy ostrova.
Jeho mše se zúčastnilo na 200 000 Kubánců.
Kuba hostí papeže po 14 letech. V roce 1998
ostrov navštívil papež jak Pavel II. Hlavním
důvodem návštěvy Benedikta XVI. je 400. výročí
zjevení patronky ostrova, jejíž svatyně se nachází
právě blízko města Santiago de Cuba, které je
situované na východě ostrova. Papež Benedikt
XVI. je na své první návštěvě latinské Ameriky. Na
Kubu přicestoval z Mexika, které je druhou
nejlidnatější katolickou zemí na světě. 

Na veřejnost pronikl soukromý rozhovor mezi
americkým a ruským prezidentem
Americký prezident Barack Obama a Ruský
prezident Dmitrij Medveděv si nedali při svém
rozhovoru na summitu v Soulu pozor na zapnutý
mikrofon a obsah jejich hovoru získala média.
Prezidenti v něm hovoří o raketovém štítu nad
Evropou. Barack Obama ujistil ruského prezidenta,
že s ním nalezne společné řešení neshod
Washingtonu a Moskvy ohledně raketového štítu v
Evropě až po amerických prezidentských volbách,
kdy bude mít více flexibility a prostoru k
vyjednávání. Otázka raketového štítu v Evropě
nadále rozděluje názorově Moskvu a Washington. 
Slova amerického prezidenta Baracka Obamy
vyvolaly kritiku ze strany republikánských politiků v
USA.

Americký prezident Barack Obama doufá ve
zlepšení vztahů s Pákistánem
Americký prezident Barack Obama sdělil na
summitu v Soulu, že věří ve zlepšení vztahů mezi
Pákistánem a Spojenými státy americkými. Dodal,
že je třeba nalézt "Rovnovážný přístup" ke
vzájemným vztahům, který zohlední jak suverenitu
Pákistánu, tak americké zájmy v regionu.
Vzájemné vztahy se znatelně zhoršily po útocích
vojsk NATO na území Pákistánu, při kterých
zahynuli pákistánští vojáci. Pákistánský parlament
rozhoduje o nové podobě dohody mezi
Washingtonem a Islamabádem.

Severní Korea odmítá kritiku amerického
prezidenta Baracka Obamy
Představitelé Korejské lidově demokratické
republiky odmítli kritiku, kterou na jejich adresu
pronesl americký prezident Barack Obama. Na
summitu o jaderné bezpečnosti v Soulu řekl
americký prezident Barack Obama, že považuje
plán Severní Korey na vypuštění satelitu do
vesmíru pomocí balistické střely za cestu k izolaci
a snížení bezpečnosti regionu.  Představitelé
Severní Korey sdělili, že moratorium na střely

dlouhého doletu se netýká satelitů pro mírové
účely. Pchjongjang oznámil, že Severní Korea se
nezvdá svého práva vysílat mírové satelity.

Centrální banka revidovala předpověď růstu
slovenské ekonomiky
Slovenská národní banka přehodnotila
ekonomickou předpověď z minulého roku
a momentálně očekává o něco pomalejší
hospodářský růst. Tento rok tak počítá s růstem
2,1%. Ještě koncem minulého roku předpovídala
růst 2,3%. Pozitivnější výsledky
slovenské ekonomiky momentálně předpovídá
pouze ministerstvo financí.

Česká republika podporuje vstup Bulharska do
schengenského prostoru 
Podle českého prezidenta Václava Klause nebyl
důvod proč nepřijmout Bulharsko do Schengenu
a rozhodnutí bylo dle něj diskriminační. Klaus to
prohlásil po schůzce se svým bulharským
protějškem Rosenem Plevnelievem, která proběhla
v Sofii. Hlavy států dále jednaly o rozšíření
politického dialogu a partnerství v oblastech
obchodu, kultury, vědy a vzdělání.

OECD: Dluhová krize eurozóny není zdaleka u
konce
Podle nové prognózy Organizace pro
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) je
výhled dalšího hospodařského růstu v eurozóně
nejistý. Blok jednotné měny dle organizace
ohrožuje již druhý pokles ekonomiky za tři roky.
Není také jisté, zda-li se státům podaří naplnit
jejich fiskální cíle. Na tento rok předpokládá OECD
zvýšení HDP regionu o 0,2%, na příští rok však
předpokláda zrychlení růstu až na 1,4%.

Polsko a Rumunsko odmítly účast na slyšení
EU o ilegálních věznicích CIA v Evropě
Jednání Evropského parlamentu začne v úterý v
Bruselu, pořádá ho Výbor pro občanské svobody,
spravedlnost a vnitřní věci (LIBE). Výbor se snaží
objasnit, zda CIA zadržovala osoby podezřelé z
terorismu v tzv. „černých místech“ v Polsku,
Rumunsku a Litvě v prvních letech války USA proti
terorismu.

Berlín se názorově rozchází v politice vůči
Blízkému východu 
Kancléřka Angela Merkel a spolkový ministr
zahraničí Guido Westerwelle se rozcházejí v
názorech na politiku vůči Izraeli. Zatímco kancléřka
se zásadním otázkám ohledně Izraele vyhýbá,
ministr Westerwelle naléhá na větší deklaraci
podpory Palestincům. Rozpor může v
regionu ohrozit německou pověst důvěryhodného
partnera.

Tržby polského maloobchodu rostou
V únoru meziročně vzrostly oproti očekávání
analytiků o 13,7%. Mezi-měsíčně pak vzrostly
o 1,2%, v samotném lednu o 14,3%. V reálném
vyjádření tak maloobchodní tržby vzrostly o 9,9% v
lednu a o 8,9% v únoru.

Německý ministr financí: "Plán na zavedení
daně z finančních transakcí v EU je
neaplikovatelný"
Dle Wolfganga Schaeuble není žádná šance na
zavedení takovéto daně, jestliže má být
podepsána všemi 27 členskými státy EU, dokonce
ani kdyby jí podporovali všichni členové eurozóny.
Pro rakouský deník Die Presse Schaeuble řekl, že
se nepodaří uspět v realizaci plánu, zvláště pokud
bude návrh blokován Velkou Británií a jinými státy
EU.
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CaixaBank a Banca Civica vytvoří největší
španělskou banku
Vrcholné vedení banky Banca Cívica se v pátek
dohodlo, že nad bankou převezme kontrolu
CaixaBank. CaixaBank si svého rivala cenní na
jednu miliardu eur. Spojením tak vznikne největší
banka Španělska co se týče majetku. S hodnotou
342 miliard eur překoná banky Santander a
BBVA. Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV), která je zodpovědná za regulaci
španělských trhů a spadá pod ministerstvo
ekonomie a financí Španělska, již v pondělí
pozastavila obchodování s akciemy obou bank.

Největší bankou Evropy pro rok 2012 se stala
Deutsche Bank
Tato informace vyplývá z nového žebříčku
agentury Blommberg, kde právě Deutsche
bank přeskočila francouzskou BNP Paribas. Aktiva
německé skupiny sídlící ve Frankfurtu v roce 2011
vzrostla o 14% na 2,16 bilionu eur.

Rada Evropy kritizuje maďarský zákon
upravující postavení náboženských komunit
Generální tajemník Rady Evropy Thorbj

Pracovníci německých letišť stávkují, požadují
vyšší platy
Na letištích Tegel a Schoenefeld v Berlíně bylo
prozatím zrušeno více jak 70 letů. Stávky jsou
organizovány v
rámci obecného protestu státních zaměstnanců
a pracovníků v oblasti veřejných služeb,
kteří trvají na zvýšení platů.
Kolem tisíce letištních pracovníků stávkuje v
Mnichově. Stejná akce se koná také v Brémách,
Kolíně nad Rýnem, Stuttgartu, Düsseldorfu a
Hanovu.

BMW svolává 1,3 milionu vozů kvůli závadným
bateriím
Německý výrobce automobilů BMW v pondělí
oznámil, že svolává zhruba 1,3 milionu vozů,
konkrétně všechny modely BMW řady 5 a 6
vyrobené v letech 2003 až 2010, kvůli závadným
bateriím. Ty by v krajním případě mohly způsobit
až požár. Zatím nebyly zaznamenány žádné
nehody v důsledku této chyby.

Amnesty International: Počet poprav v roce
2011 vzrostl na 676
Organizace na ochranu lidských práv Amnesty
Intenrational (AI) ve své zprávě uvádí, že za rok
2011 bylo popraveno nejméně 676 osob. Nárůst
byl dle organizace zaznamenán především v Iráku,
Íránu a Saúdské Arábii. Právě Írán dle AI nepřiznal
nejméně 274 poprav. AI se také vyjádřila, že
nejvíce poprav nadále probíhá v Číně, většina jich
však zůstává utajená. Oproti roku 2010 přesto

počet zemí, které přistoupily k popravám, klesl o tři
na 20 zemí.

Německá kancléřka: "Fondy EFSF a ESM
mohou několik let fungovat souběžně"
Německá kancléřka Angela Merkel v pondělí
uvedla, že Evropský fond finanční stability (EFSF)
a Evropský stabilizační mechanismus (ESM) by
mohly po dobu několika let fungovat paralelně.
Právě ESM měl podle původního návrhu v
červenci vystřídat dočasný záchranný fond EFSF.
Společně by tak ochranný val eurozóny tvořilo
kromě 500 miliard eur z ESM navíc 200 miliard eur
z EFSF.  Dříve k navýšeni "eurovalu" vyzval šéf
EFSF. Kancléřka také znova potvrdila, že je proti
odchodu Řecka z eurozóny.

Budoucí slovenský premiér: "Zvýšíme daně pro
bankovní a finanční instituce" 
Budoucí slovenský premiér Robert Fico potvrdil, že
jeho vláda zvýší daně pro bankovní a
finanční instituce. "Pokud tento krok neučiníme, je
alternativou zvýšení dosavadní 20% sazby DPH na
24-25%," uvedl Fico. Parlament dříve stanovil
sazbu bankovní daně na 0,4% z bilanční sumy
peněžních ústavů snížené o vybrané položky. Tato
speciální daň, kterou platí finanční instituce
působící na Slovensku, patří k nejvyšším v EU.
Fico však již uvedl, že daň bude zvýšená na
0,6-0,7%. Již tento pátek má politik představit
členy svého budoucí vládního kabinetu. Jeho
jmenování se bude konat 4.dubna na
prvním zasedání nového parlamentu.

Polsko by v novém rozpočtu EU mohlo získat
až 80 mld eur
V červnu loňského roku Evropská komise (EK)
navrhla, aby nový sedmiletý rozpočet unie dosáhl
objemu 972,2 mld eur, což je oproti 925 mld eur
pro roky 2007-2013 nárůst o 5%. Polská ministryně
pro místní rozvoj Elżbieta Bieńkowska uvedla, že v
tomto rozpočtu by Polsko mohlo získat od 68-80
mld eur. "Polsko by mohlo již podruhé získat
podobně velký objem peněz. Doufáme však, že je
to již naposledy. Znamenalo by to totiž, že je země
natolik samostatná a naše hospodářství na takové
úrovni, že tuto pomoc již nebudeme potřebovat."
uvedla ministryně. Připomněla také, že nyní země
z fondů unie čerpá 68 mld eur, což společně se
státním dofinancováním umožňuje realizaci
investic v celkové hodnotě 112 mld eur.

Pákistán postaví plynovody do Afghánistánu,
Turkmenistánu a Indie stejně jako do Íránu
Pákistánský prezident Asif Ali Zardari na
konferenci o regionální hospodářské spolupráci v
Afghánistánu (RECCA-V) v hlavním městě
Tádžikistánu zdůraznil, že Pákistán z každou cenu
dokončí projekt společného plynovodu s Íránem

(Iran-Pakistan IP) a stejně tak že se zavazuje k
vytvoření stejných regionálních plynovodů s
Turkmenistánem, Afghánistánem a Indií (TAPI).

V Tádžikistánu zasedá konference o regionální
hospodářské spolupráci v Afghánistánu
V hlavním městě Dušanbe probíhá konference o
regionální hospodářské spolupráci v Afghánistánu
(RECCA-V), které se zúčastní zástupci 70 zemí a
mezinárodních organizací.

Míra nezaměstnanosti v Polsku v únoru
dosáhla 13,5%
Oproti lednu byl tak zaznamenán nárůst o 0,3%.
Uvádí to polský centrální statistický úřad (GUS). Z
údajů na konci února také vyplývá, že 289
pracovišť oznámilo, že v nejbližší době propustí 22
tisíc zaměstnanců, v tom téměř 7 tisíc pracovníků
veřejného sektoru.

Turecko zavírá své velvyslanectví v Sýrii
Turecký velvyslanec v Sýrii oznámil, že ukončuje
svou činnost v Damašku a opouští Sýrii. V Turecku
zatím probíhá již druhé zasedání skupiny "Přátel
Sýrie", které se účastní představitelé syrské
opozice ve snaze o své sjednocení. V Istanbulu se
má mimo jiné řešit i otázka případného zahájení
vyzbrojování syrských povstalců.

Chorvatsko se připravuje na efektivní využívání
prostředků z fondů EU
Chorvatsko zvýšilo intenzitu příprav na plné
členství v Evropské unii (EU) a jakmile se připojí k
bloku, bude moci čerpat mnohem více peněz z
jeho strukturálních fondů, než čerpá dnes
v předvstupní fázi. Uvedl to chorvatský
místopředsedy vlády a ministr pro místní rozvoj
a fondy Evropské unie Branko Grcic po setkání s
komisařem EU pro rozšiřování Štefanem Fule.
"V období před přistoupením Chorvatska jsme měli
k dispozici 150 milionů eur ročně, teď se však
dostáváme do fáze, kdy budeme mít přístup k více
než miliardě eur ročně, což vyžaduje značné
přípravy." uvedl Grcic.

V Turecku zasedají představitelé syrské
opozice 
Na pozvání Turecka a Kataru zasedá v tureckém
Istanbulu 300 zástupců syrských opozičních
skupin, kteří zde spolu povedou smírčí jednání ve
snaze sjednotit se a navrhnout mezinárodnímu
společenství svou alternativu k syrskému
prezidentovi Basharu al-Assadovi. Syrská opozice
se totiž v posledních týdnech tříští a například ze
Syrské národní rady (SNC) vystoupilo několik
vůdčích členů kvůli nespokojenosti s narůstajícím
vlivem Muslimského bratrstva, které se opírá o
syrské sunnity.
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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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