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Litva schválila fond pro kompenzaci
židovského majetku disponující 37 miliony eur
Litva ve středu schválila zvláštní fond pro
kompenzaci židovského majetku
zabaveného nacistickým Německem během 2.
světové války a později přivlastněného Sovětským
svazem. Rozhodnutí bylo dosaženo po 15 letech
diskusí. Tento krok umožňuje rozdělení 37 milionů
eur. Díky zákonu schválenému v minulém roce se
přerozdělení odehraje v letech 2013-2023.

Paraguayský prezident nesouhlasí s případnou
legalizací drog
Paraguayský prezident Fernando Lugo oznámil
nesouhlas své země s případnou legalizací
prodeje a konzumace drog. Tento názor hodlá
zopakovat i na Summitu Amerik, kde se bude o
případné legalizaci diskutovat. Další zemí, která s
případnou legalizací nesouhlasí, jsou Spojené
státy americké. Summitu Amerik se účastní
členské státy Organizace amerických států (OAS).
Kvůli nepozvání kubánské delegace svou účast na
summitu odmítl prezident Ekvádoru Rafael Corea.
Summit Amerik se bude konat tento měsíc v
kolumbijském městě Cartagena de las Indias.

Bahamská ekonomika bude těžit z naleziště
ropy
Díky nalezišti ropy v bahamských vodách získá
tento ostrovní stát miliardy dolarů. Tak by se měl
zvýšit i Index lidského rozvoje Baham. Podle
experta Wayne Johnsona ropný průmysl znamená
nejen růst ekonomiky, ale i snížení cen energií.
Dodal, že je nyní potřeba adekvátního vzdělání
bahamské populace na téma užitku a potenciálu
uhlovodíků. Pan Johnson dále zdůraznil, že
Bahamy nyní potřebují národní ropnou strategii,
která zahrnuje i vytvoření ministerstva přírodních
zdrojů a energie.

Brazilská vláda odhalila taktiku pomoci
průmyslu země
Snížení daní a zvýšení poptávky jsou taktikou
brazilské vlády, která by měla pomoci průmyslu
země. Brazilský ministr financí uvedl, že díky této
taktice by měly především větší podniky ušetřit
dohromady až 6,65 miliard dolarů na daních.
Jedná se především o větší společnosti textilního a
automobilového průmyslu. Podle posledních
statistik agentury IBGE průmyslová produkce v
únoru 2012 vzrostla o 1,3%  v porovnání s lednem
letošního roku.

Britský torpédoborec vyplul na svou 6 měsíční
misi do falklandských vod
Již v pondělí Spojené království oficiálně oznámilo
nasazení torpédoborce HMS Dauntless do vod u
Falklandských ostrovů v jižním Atlantiku. Právě
tyto ostrovy jsou důvodem sporu mezi Argentinou
a Spojeným královstvím. Jedna z nejmodernějších
lodí britského Královského námořnictva vyplula z
přístavu Portmouth. Nahradí loď HMS Monrose v
plnění operací ve vodách v jižním Atlantiku. Britské
ministerstvo obrany uvedlo, že se jedná o ,,rutinní
operace".

Čínská vláda plánuje navýšit investice a
konkurenci ve finančním a bankovním sektoru
Cílem uvolňování čínského trhu by měla být
podpora mezinárodní role čínského juanu. Čínská
vláda na začátku týdne schválila téměř
ztrojnásobení doposud povolené výše investic z
mezinárodních fondů až na 80 miliard USD.
Premiér Wen Jiabao zároveň dodal, že je nutné
rozbít monopol státem kontrolovaných bank v
čínském bankovním sektoru. Tamní vláda se již
delší dobu snaží dostat juan do role mezinárodní

alternativy k americkému dolaru.

První americké jednotky dorazily do
australského Darwinu
Prvních 200 příslušníků námořní pěchoty z
celkového počtu 2 500 vojáků dorazilo na
australskou půdu. Jednotky se během půlročního
rotačního cyklu zůčastní společného cvičení s
místními vojáky. Obě země se před nedávnem
dohodly na posílení bezpečnostních vztahů, což
má za následek plánované rozmístění 2 500
amerických vojáků na australském území do roku
2017. Vůči tomuto kroku se postavila především
Čína, nicméně podle australského ministra obrany
Stephena Smitha se nejedná o žádný projev
agrese vůči této zemi. Dohoda s USA má prý za cíl
vyrovnat strategické vlivy v regionu, což souvisí s
rostoucí vojenskou aktivitou právě Číny a Indie.

Austrálie hodlá částečně změnit svou imigrační
politiku
Snaží se tak nalákat větší množství pracovníků
z USA především do odvětví těžebního průmyslu.
Navrhované změny by přinesly zjednodušení
podmínek pro získání pracovního povolení v zemi
a urychlení administrativního procesu. Australská
vláda očekává vrchol poptávky po těchto pozicích
v horizontu tří až pěti let.

Stárnutí populace přinese Indii problémy, jejich
řešení hledá vláda již nyní
Indická vláda nastínila plán, podle kterého dojde
během příštích 12 let ke zdvojnásobení státních
investic v oblasti zdravotnictví a veřejného sektoru.
Součástí plánu je také jeho reforma a sjednocení
úrovně péče. Země tak má být lépe připravena na
předpokládané stárnutí populace, ke kterému má
dojít v následujících dekádách.

Turecko zahájilo vojenská cvičení v centrální
Anatolii a oblasti Středozemního moře
Celkem 12 dní trvající cvičení, tzv. Anatolský orel,
je reakcí na podobné společné akce Řecka,
Izraele a USA. Operace má za cíl ověřit
akceschopnost vzdušných a námořních jednotek,
v souvislosti s přípravou na situaci, která by mohla
nastat v případě konfliktu v oblasti východního
středomoří.

ASEAN žádá o zrušení sankcí uvalených na
Barmu
Požadavek byl vyjádřen během zasedání
organizace v kambodžském hlavním městě
Phnom-Penh. Sankce byly na Barmu uvaleny
z důvodu nedodržování lidských práv. Žádost na
jejich zrušení významně souvisí s  doplňovacími
parlamentními volbami, ve kterých opozice získala
velkou část ze 45 nabízených křesel. Organizace
ASEAN vyzvala také ostatní země světa, aby
vyjádřily svou podporu procesu probíhajících
demokratických změn. Zrušení sankcí má přinést
navýšení objemu zahraničních investic a obnovení
mezinárodního obchodu země. Barmská vláda
provádí v současné době i reformy týkající se
ekonomiky.

Tádžikistán obvinil Uzbekistán z uvalení
ekonomického embarga
Konkrétně se jedná o blokování nejvýznamnějších
tratí železniční nákladní dopravy a také o omezení
dodávek zemního plynu. Vztahy mezi zeměmi se
výrazně zhoršily poté, co Tádžikistán započal na
svém území výstavbu přehrady a hydroelektrárny.
Uzbekistán se tak obává ztráty zdrojů vody, které
jsou nezbytné pro tamní pěstování bavlny. Blokáda
prý ohrožuje stabilitu Tádžikistánu a pokud bude i
nadále pokračovat, může vést ke katastrofě

humanitárního charakteru.

Slovinský velvyslanec: "Makedonie by jako
FYROM měla dostat pozvání od NATO"
Slovinský velvyslanec ve Skopji
Alan Bergant to řekl po rozsudku Mezinárodního
soudního dvora v Haagu a doporučení
Evropské komise (EK) k zahájení
předvstupních jednání se zemí. Dle jeho názoru
je potřeba diskutovat makedonskou otázku
na summitu NATO v Chicagu. Zde by měla být
země pozvána jako Bývalá jugoslávská republika
Makedonie (FYROM). 

Francie pokračuje v zatýkání islámských
extrémistů
Po útocích v Toulouse, podnikla francouzská
policie během posledních týdnů několik
zátahů na islámské radikalisty. Policie nyní zatkla
minimálně 10 podezřelých v několika oblastech
Francie, navázala tak na podobné akce z minulého
týdne.

Srbský prezident Boris Tadic odstoupí z funkce
Tímto způsobem v Srbsku dojde k předčasným
prezidentským volbám, které by se měly konat 6.
května společně s parlamentními a komunálními
volbami. Tadic prý rezignaci komentoval slovy, že
"volby jsou šancí pro srbské občany ukázat, jakým
směrem by země měla nadále směřovat."
Prezidenta dočasně ve funkci zastoupí mluvčí
parlamentu.

Řekové obdrží velikonoční bonusy, vláda
představí nově snížené minimální mzdy 
Řecký ministr pro ochranu občanů
Michalis Chrisohoidis v pondělí slíbil komisařce EU
Cecilii Malmström, že Řecko brzy
dokončí výstavbu zdi na hranici s Tureckem proti
nedovolenému přistěhovalectví. Komisařka však
uvedla, že toto opatření je samo o sobě
nedostatečné. Mezitím bylo také oznámeno, že
Řekové společně s platy obdrží velikonoční bonusy
a to i přes těžkou ekonomickou situaci v zemi. Tyto
bonusy by měli obdržet i řečtí důchodci a
nezaměstnaní. Atény však zároveň představí nově
snížené minimální mzdy. Ty jsou nyní o 50% vyšší
než ve Španělsku a Portugalsku.

Tranzit ruského plynu přes Polsko vzrostl o
25%
Tranzit ruského plynu přes Polsko do Německa ve
srovnání s březnem vzrostl o 25%, dle
zprávy Gaz-Systemu, který kontroluje polskou část
plynovodu Jamal, lze stejný stav očekávat i v
květnu. Společnost EuRoPol Gaz, která polskou
část plynovodu vlastní, na dodatečném tranzitu
plynu přesto nevydělá. Dle mezivládní dohody má
totiž předem stanovený čistý zisk, který nesmí
překročit 21 milionů zlotych za rok.

Šéfka Mezinárodního měnového fondu:
"Světové hospodářství je na cestě k uzdravení"
Šéfka MMF Christine Lagarde přesto dodala, že ke
stabilitě má světového hospodářství ještě daleko.
"Evropa je na cest k finanční stabilitě, v USA jsou
také viditelné první známky hospodářského růstu a
snížení míry nezaměstnanosti." uvedla.  Největším
ohrožením je prý stále vysoké zadlužení
evropských států, vysoká míra zdejší
nezaměstnanosti, stejně jako rostoucí ceny ropy.
Legarde dále vyzvala USA aby se ujaly
předsednictví mezinárodní spolupráce na
hospodářské úrovni.
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Maďarská vláda nominuje nového
prezidentského kandidáta 16. dubna
Fidesz, maďarská vládnoucí strana s
dvoutřetinovou většinou v parlamentu, oznámila,
že premiér Viktor Orbán navrhne nového kandidáta
na prezidenta v polovině dubna. Dosavadní
prezident Pál Schmitt v pondělí rezignoval. Většina
v parlamentu dává straně Fidesz možnost
nominovat prezidenta bez ohledu na názory
ostatních politických stran.

Portugalsko by mohlo být příští rok dostatečně
silné na to, aby si samo půjčilo na finančních
trzích
Informovali o tom auditoři EU a Mezinárodního
měnového fondu (MMF), kteří ovšem také uvedli,
že se Portugalsko dostalo do hlubší recese, než se
očekávalo. Očekávaný pokles ekonomiky pro rok
2012 měl být 3,0%, nyní však odhady hovoří
o 3,25%. Dále auditoři varovali, že Portugalsko je
stále blízko nebezpečné zóny, kdy by mohlo
potřebovat další pomoc od EU a MMF, stejně tak
jako Španělsko. Přesto byla portugalská vláda
pochválena, že snížila rozpočtový deficit na 4,2%
HDP.

Evropská komise obnovila financování
programů rozvoje lidských zdrojů v Rumunsku
Tato finanční pomoc v celkové hodnotě 3,5 miliard
eur byla zastavena od 20. února 2012, kvůli
znepokojení nad nesrovnalostmi ohledně řízení
tohoto programu. Rumunská vláda se nechala toto
úterý slyšet, že rozhodnutí o obnovení financování
bylo učiněno na základě pokroku, který byl v této
oblasti učiněn a zároveň kvůli nynější ekonomické
situaci v zemi. Nicméně v očekávání výsledků
kontroly Evropské komise (EK) budou některé
dotace nižší, než se původně očekávalo.

Ekonomický růstu eurozóny by měl přijít již
letos 
Tři statistické agentury, které nabízí ekonomické
hodnocení eurozóny každé čtvrtletí, oznámily, že
blok jednotné měny by se měl navrátit k
ekonomickému růstu již během tohoto roku. Po
poklesu o 0,3% na konci roku 2011 a o 0,2% v
první čtvrtině roku 2012 předpokládají zmiňované
agentury stagnaci v třetím čtvrtletí a nárůst o 0,1%
ve čtvrtém čtvrtletí roku 2012.

Budoucí slovenský premiér sestavil vládu
Post ministra hospodářství v příští slovenské vládě
získal Tomáš Malatinský. Složení budoucí vlády
navržené jmenovaným premiérem Robertem
Ficem dnes schválilo předsednictvo strany Smer-
SD. Nyní Fico předá nominace prezidentovi Ivanu
Gašparovičovi, který dané ministry jmenuje.
Slovensko tak bude mít poprvé od roku 1989 vládu
jedné strany. Kromě členů strany Smer bude

doplněná 4 nestraníky.

Německá kancléřka Angela Merkel navštívila
Českou republiku
Během své návštěvy Prahy se Angela Merkel
zúčastnila společně s českým premiérem Petrem
Nečasem přednášky na Právnické fakultě
Univerzity Karlovy, kde zazněly názory obou
představitelů na další vývoj Evropské unie (EU).
Zatímco Nečas preferuje koordinaci politiky
sedmadvacítky, která by vedla k tomu, že by se
politici nevzdávali svých pravomocí ve prospěch
unie, dle kancléřky budou v budoucnosti národní
státy předávat čím dál více kompetencí právě
Bruselu. Nečas uvedl, že roste míra rozhodování
orgánů, které občany fakticky nezastupují, jelikož
evropský lid dle něj fakticky neexistuje. Dle
kancléřky však s vyšší mírou integrace do
budoucna vznikne i povědomí "evropské
veřejnosti". K tomuto dodala: "Pokud chceme hájit
společné hodnoty, musíme vystupovat společně."
Oba politici také uvedli, že společné sousedské
vztahy jsou nyní pravděpodobně nejlepší v historii,
což dokazuje i rekordní míra vzájemného obchodu
ve výši 65 miliard eur. Shoda panovala i v posílení
konkurenceschopnosti členských států bloku,
iniciativě udržitelného růstu evropských ekonomik
a odmítnutí společných evropských dluhopisů.
Úrokové sazby dluhopisů jsou dle kancléřky
faktorem konkurenceschopnosti jednotlivých států,
proto nemůžou být stejné pro všechny členy bloku.
Nečas také dodal, že Česká republika je "stínovým
signatářem" fiskálního paktu, jelikož ačkoliv
smlouvu nepodepsala, její pravidla fakticky
dodržuje.

Míra španělské nezaměstnanosti dosáhla
nového rekordu, práci hledá 4,75 milionů osob
Dle ministra práce největší nárůst nezaměstnanosti
zaznamenal sektor služeb. V únoru dle oficiálních
údajů dosáhla míra nezaměstnanosti v
zemi 23,6%. Ministr financí také uvedl, že "Státní
dluh vzroste z 68,5% HDP na konci roku 2011 na
79,8%, tato míra je však stále
pod průměrem eurozóny, jenž činí 90,4%." Strop
státního dluhu daný Evropskou unii je přitom 60%
HDP země. V pátek kabinet Mariana Rajoye
představil rozpočet pro rok 2012, který počítá se
škrty veřejných financí ve výši 27 miliard eur. 

Světová banka je připravena podpořit strategii
hospodářského rozvoje Kosova
Světová banka (WB) vyjádřila, že je připravená
pomoci hospodářskému rozvoji
Kosova počínaje energetikou, zemědělstvím či
vzděláváním. Toto dnes bylo řečeno na tiskové
konferenci více-prezidentem  Světové banky pro
Evropu a střední Asii Phlippem Le Houerouem a
kosovským ministrem pro hospodářský rozvoj

Besimem Beqajem.

V případě rezignace srbského prezidenta
Tadice by jej mohla zastoupit mluvčí
parlamentu 
Dle bělehradského deníku Politika pokud
dosavadní srbský prezident Boris Tadic rezignuje z
funkce během dneška či zítřka, je zde reálná
možnost, že předčasné prezidentské volby se
budou konat ve stejnou dobu jako parlamentní a
komunální volby, tedy 6. května. Nejzazší termín
pro konání nových prezidentských voleb je 90 dnů
od rezignace dosavadního prezidenta.  Mluvčí
parlamentu Slavica Djukic-Dejanovic uvedla, že
pokud k rezignaci prezidenta v nejbližší době
dojde, je schopná dočasně převzít jeho povinnosti.

Turecko vyzvalo Evropskou unii k bezvízovému
cestovnímu styku
Turecko oficiálně vyzvalo Evropskou unii (EU), aby
ta zajistila bezvízová cestovní práva pro turecké
občany, v souladu s
řadou rozsudků evropských soudů a
dvoustranných dohod mezi Tureckem a EU.
Turecký ministr pro EU Egemen Ba

Chorvatská ekonomika stagnuje
Národní statistický úřad v pondělí uvedl, že přes
původní odhady růstu ekonomiky o 0,2% HDP v
roce 2011, po revizi obchodních dat došel úřad k
zjištění, že Chorvatsko v loňském roce
zaznamenalo nulový ekonomický růst. Některé
členské státy Evropské unie (EU) ve stejném roce
zaznamenaly propad do recese.

V Černé Hoře panuje názorový rozpor o
legitimitě možného znovuzvolení nynějšího
prezidenta Vujanovice
Většina politiků černohorské
vládnoucí Demokratické strany socialistů (DPS) se
dle deníku Podgorica domnívá, že by se nynější
prezident Černé Hory Filip Vujanović již neměl
ucházet o znovuzvolení. Důvody jsou prý politické
a právní povahy. Dle ústavy Černé Hory nesmí
prezident zastávat funkci po dobu delší než dvě
mandátní období. 2. prezidentské období
Vujanovice končí na jaře, dle jeho příznivců byl
však prezident poprvé zvolen do úřadu v roce
2003, tedy předtím, než Černá Hora získala v
referendu v roce 2006 nezávislost, což teoreticky
vede k možnosti dalšího znovuzvolení. Dle
průzkumu veřejného mínění je prezident nyní
nejoblíbenějším politikem v zemi.
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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.
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