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Meziroční inflace se v Namibii snížila
Namibijský Centrální statistický úřad v pátek uvedl,
že se meziroční inflace v březnu zmírnila na 6,9%
oproti stejnému měsíci minulého roku, kdy
dosahovala 7,4 %. Měsíční růst inflace se z
únorových 0,8 % snížil na 0,3 %.

Keňa vyjednává o úvěru ve výši 600 milionů
USD
Keňská vláda sjednává se zahraničními věřiteli
úvěr ve výši 600 milionů USD s 7% úrokovou
sazbou. Ekonomický tajemník ministerstva financí
Geoffrey Mwau uvedl, že jednání jsou de facto
hotová, přesto není zcela jasné, kdy vláda dohodu
podepíše. Úvěr mají poskytnout tři banky –
Standard Chartered, Citibank a Jihoafrická
Standard Bank. Úvěr má pokrýt nedostatek
veřejných financí pro fiskální rok končící v červnu.

Ekonomika Jihoafrické republiky se stabilizuje
Podle generálního ředitele Národní pokladnice
Lunhisa Fuzile, která dohlíží na hospodaření s
veřejnými financemi, by se ekonomika země měla
do fiskálního  roku 2014/2015 dostat do
přebytkových čísel. Generální ředitel uvedl, že i
přes nadějná ekonomická data, bude JAR muset
snížit nezaměstnanost a zlepšit infrastrukturu,
která zpomaluje rozvoj země. Ministerstvo financí
ovšem snížilo předpověď ekonomického růstu pro
rok 2012 na 2,7 % z předchozích 3,4 % a tři hlavní
ratingové agentury snížily výhled ratingu ze
stabilního na negativní.

Somálsku znovu hrozí nedostatek srážek,
uvádějí humanitární organizace
Podle zprávy 17 humanitárních agentur by nejhorší
scénář pro Somálsko znamenal, že z průměrných
srážek na území spadne pouhých 60 % a to by
mohlo způsobit velkou neúrodu a hladomor.
Humanitární organizace upozorňují, že se může
opakovat situace z minulého roku, kdy oblast
zasáhlo nejhorší sucho za posledních 60 let, a
proto vyzývají mezinárodní společenství k
vybudování systému místních zásobáren vody.

Konžské republice se zvýší příjmy z ropy
Podle konžského ministra financí Gilberta
Ondongo by příjmy z ropy měly být vyšší, než se
původně očekávalo. Příjmy z ropy by se měly
vyšplhat na 5,2 miliard USD, země přitom
předvídala o 400 miliónů USD méně. Důvodem je
vyšší produkce ropy a zvýšení cen na světových
trzích.

Společnost GM vyzývá země Latinské Ameriky
k dodržování obchodních dohod   
Brazílie učinila kroky k omezení dovozu automobilů
z Mexika a Argentina se podle dostupných zpráv
chystá k podobné akci. Prezident společnosti GM
pro Jižní Ameriku J. Ardilla se vyjádřil, že „tyto
státy mění roky platné dohody, aniž by
společnostem poskytly dostatečný čas k adaptaci
na nové podmínky. Společnost GM má investiční
plány v Mexiku, Brazílii i v Argentině, které byly
vytvořeny na základě platných dohod. Pokud se
tyto dohody budou měnit, silně nás to ovlivní.“
Koncern GM má mimo jiné v plánu investovat
okolo 200 milionů amerických dolarů v Kolumbii a
dalších 50 milionů USD v Argentině, kde očekává
vytvoření až 600 nových pracovních pozic.

Prezident Spojených států B. Obama vyzval
partnery k prohloubení spolupráce na Summitu
Amerik
Prezident Obama prohlásil, že „s téměř miliardou
občanů – miliardou spotřebitelů, které společně
máme, je toho ještě tolik, co můžeme dohromady

dokázat. Pro Ameriky se jedná o velký příslib a já
věřím, že když se chopíme příležitostí, které před
námi leží, budeme i nadále silnými ekonomickými
partnery.“ Prezident Obama je v poslední době
pod tlakem ze strany Kolumbijské vlády, která
požaduje, aby se více angažoval v rámci problémů
Latinské Ameriky, v jejichž čele je obchod s
drogami a s ním související násilí. Část kritiků mu
také vyčítá, že staví do popředí řešení domácí
ekonomické krize a problémů v oblasti Středního
východu na úkor Střední a Jižní Ameriky.

Jemen s pomocí USA zatlačil Al-Kaidu do hor
Jemenské armádě se dnes podařilo zatlačit
příslušníky Al-Kaidy do hor. Došlo k zabití 28
bojovníků Al-Kaidy v provincii Abyan na jihu
Jemenu. Ofenzívu kromě  pozemního vojska
jemenských protiteroristických jednotek provádí i
letectvo s pomocí armády Spojených států
amerických. Ofenzíva proti Al Kaidě probíhá v
Jemenu již měsíc.

Spojené státy požadují po Indii větší
transparentnost v souvislosti s plánovanými
investicemi
Americký ministr obchodu J. Bryson prohlásil, že
Spojené státy očekávají od Indie v rámci zesilování
vzájemných obchodních vazeb a investicí větší
transparentnost a otevřenost. Indická vláda plánuje
investovat miliardy dolarů v rozsáhlých investicích
do státní infrastruktury. Vláda Spojených států se
snaží podpořit domácí firmy v zisku části zakázek
týkajících se převážně stavby silnic, železnic a
energetiky. Celkový vývoz Spojených států do
Indie se za posledních 10 let zvýšil z 4 miliard
amerických dolarů v roce 2001 na 21 miliard USD
v minulém roce.

V Istanbulu proběhlo první kolo jednání mezi
Íránem a světovými mocnostmi
Dnes v Istanbulu probíhají rozhovory mezi zástupci
Íránu a pěti členů Rady bezpečnosti OSN a
Německa. Západní diplomaté po prvním kole
diskuzí oznámili, že Saeed Jalili, hlavní vyjednavač
Íránu, byl ochoten k jednání a nekladl si žádné
podmínky za kterých bude či nebude jednat, jak to
Írán dělal během posledního setkání stejného
formátu před 15 měsíci. Spojené státy americké
navrhly Íránu navíc ještě bilaterální rozhovory.

Americký prezident Barack Obama podrobil
Severní Koreu kritice
Americký prezident Barack Obama kritizoval
počínání Severní Korey. Pokus KLDR vystřelit
balistickou raketu do vesmíru označil za porušení
mezinárodního práva a zdůraznil, že USA podpoří
mezinárodní tlak na vládu Severní Korey.
Upozornil, že pokud bude Severní Korea nadále
odporovat mezinárodnímu společenství, tak budou
následovat další sankce. Mluvčí amerického
Pentagonu George Little řekl, že Spojené státy
nekritizují jen raketový program KLDR, ale i hrozbu
dalších jaderných zkoušek.

Spojené státy americké nehodlají ukončit útoky
na pákistánském území
Bílý dům oznámil, že navzdory požadavkům
pákistánského parlamentu Spojené státy americké
neskončí s útoky dronů na ozbrojené cíle na
pákistánském území. Pákistán útoky odmítá.
Pákistánský parlament žádal o zastavení těchto
akcí již v roce 2008, ale neúspěšně. Pákistánští
představitelé navrhují, aby Spojené státy předaly
kontrolu nad drony do pákistánských rukou. To
Spojené státy americké odmítají, ale nabízí, že
budou o útocích Pákistán včas informovat.

Prezident Obama reaguje na možnost diskuze
na téma legalizace drog 
Americký prezident Barack Obama oznámil, že i
když USA nehodlá povolit legalizaci nebo
despenalizaci drog v zemi, cítí povinnost se
účastnit diskuze na toto téma. USA nechce
legalizovat konzumaci nebo prodej drog hlavně
proto, že by tato skutečnost měla spoustu
negativních následků nejen na Spojené státy, ale i
na všechny země hemisféry. Legalizace drog by se
hlavně odrazila na bezpečnosti a zdraví obyvatel.
Prezident Obama dodal, že důležitější by byla
diskuze na téma vzájemné spolupráce v boji proti
drogovému průmyslu. Legalizace drog se
projednává na Summitu Amerik, který se koná
tento víkend v kolumbijském městě Cartagena de
las Indias.

V Kolumbii začal Summit Amerik
Tento víkend se v kolumbijském městě Cartagena
de las Indias koná již šestý summit členských zemí
Organizace amerických států (OAS). Ten se již
dříve dostal po podvědomí kvůli nepřítomnosti
kubánské delegace. Podle kolumbijského
prezidenta Juana Manuela Santose chtějí státy
latinské Ameriky přimět USA, aby se více zajímalo
více o ostatní státy západní polokoule než o
problematické země Blízkého východu. Dalšími
tématy, které budou probírány na summitu, je např.
boj proti chudobě, zlepšení přístupu k energiím,
budování infrastruktury nebo prevence před
přírodními katastrofami. Na řadu by se měla dostat
i diskuze ohledně případné legalizace drog nebo
spor Argentiny a Spojeného království ohledně
Falklandských ostrovů. Summitu se kvůli
zdravotnímu stavu nezúčastní prezident Venezuely
Hugo Chávez.

Odsouzený podnikatel Viktor Bout žádá Rusko,
aby podalo žalobu proti USA
Ruský podnikatel Viktor Bout odsouzený v USA za
konspiraci a prodej zbraní požádal poslance ruské
Státní dumy, aby k mezinárodnímu soudu podali
žalobu proti Spojeným státům a Thajsku, kde byl
podnikatel v březnu 2008 zatčen při společné
operaci policejních orgánů obou
zemí. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov ve
svém dřívějším vyjádření slíbil, že případ projedná
s americkou ministryní zahraničí Hillary Clinton
při nejbližší návštěvě Washingtonu.

Japonská vláda plánuje znovu uvést do
provozu dva reaktory v jaderné elektrárně Ohi
Elektrárna Ohi se nachází poblíž města Osaka,
které je druhým největším japonským městem, a je
provozována společností Kansai Electric Power. V
současnosti je v Japonsku v provozu pouze jediný
reaktor, jenž má být odstaven v tomto květnu.
Vláda má v plánu uvést do provozu reaktory tři a
čtyři, které údajně prošly bezpečnostními testy. K
tomu však musí dostat povolení od místních úřadů,
na které je vyvíjen tlak ze strany veřejnosti, jež se
bojí opakování fukushimského scénáře. Znovu
spuštěné reaktory by Japonsku výrazně pomohly v
boji proti výpadkům dodávek elektřiny.

Ruský premiér Vladimir Putin chce zvýhodnit
podmínky pro společnosti dobývající Arktický
šelf a přilákat tak zahraniční investory
Ruský premiér Vladimir Putin slíbil vyhovět
žádostem ropných společností - v rámci zlepšení
investičního klimatu chce na dobu nejméně
patnácti let snížit daně a zrušit vývozní cla pro
společnosti dobývající nerostné bohatství na ruské
části Arktického šelfu. Podle průzkumů amerických
expertů tvoří arktické zásoby ropy a zemního plynu
pětinu celkového objemu neprozkoumaných
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 světových
zásob. Představitelé ropných společností
opakovaně projevovaly nespokojenost s tím, že
daně ubírají až 70-80% část jejich zisků, a mnoho
projektů se proto stává nerentabilními. Dobývání
arktického šelfu se v současné době
účastní všechny velké světové společnosti z
ropného odvětví: americká Exxon Mobil,
britská BP, nadnárodní společnost Shell i
francouzská Total. Menšinové podíly v různých
nalezištích patří zejména japonským, norským a
indickým společnostem.

Rakouská spolková republika Dolní Rakousy
chce odmítnout další výstavbu české jaderné
elektrárny Temelín
Zprávu uvedl zemský rada Stephan Pernkopf.
Posuzování vlivu této jaderné elektrárny na životní
prostředí nyní probíhá kromě Česka i v Rakousku
a Německu. Obě zmíněné země se přitom tradičně
staví proti jaderné energii, Německo plánuje
celkový odklon od jádra v roce 2022. Během
návštěvy německé kancléřky Angely Merkel v
Praze však bylo zmíněno, že Německo rozhodnutí
České republiky v této věci respektuje. Třetí a
čtvrtý blok elektrárny by dle společnosti ČEZ měl
být postaven do roku 2025.

NYT: "Evropská úsporná opatření nefungují,
ohroženo je především Španělsko"
Americký deník New York Times kritizoval
zaváděná úsporná opatření v Evropě, především
pak ve Španělsku. Dle deníku kvůli této chybné
politice státy eurozóny postupně sklouzávají do
recese, zatímco nezaměstnanost nadále roste.
Tato politika by prý mohla obzvlášť negativně
ovlivnit budoucnost Španělska, které nedávno
představilo svůj rozpočet pro rok 2012. Kvůli
obavám trhů s dluhopisy ohledně splnění
španělských závazků ohledně snížení státního
zadlužení na 5,3% HDP byly zemi zvýšeny úroky.
Dle deníku jsou nereálné i škrty představené
Rajoyovou vládou, které vyplývají z nedostatku
rozpočtové pružnosti poskytnuté zemi Evropskou
unii.

Nový Zéland hledá řešení k zastavení odlivu
inteligence ze země
Předseda novozélandské labouristické strany
David Shearer vyjádřil své znepokojení ohledně
rostoucí emigrace vysokoškolsky vzdělaných
občanů, kteří odcházejí za lepšími pracovními
nabídkami do Austrálie. Jedná se zejména o
vědecké výzkumníky, akademiky a obchodníky.
Řekl také, že Nový Zéland není schopen Austrálii
konkurovat v oblasti obchodu s nerostnými
surovinami a proto je nutné, aby se jeho
ekonomika soustředila na oblast vývoje
inovativních technologií.

HDP Turkmenistánu vzrostlo v prvním čtvrtletí
roku 2012 o 10%
Růst hrubého domácího produktu Turkmenistánu
činil za první čtvrtletí roku 2012 10,4% ve srovnání
s předchozím obdobím. Informoval o tom
turkmenský prezident Gurbanguli
Berdimuhamedov na pátečním rozšířeném
zasedání vlády. I nadále se podle slov prezidenta
zvyšuje podíl průmyslu na HDP, vysokým zůstává
tempo růstu odvětví jako je stavebnictví, obchod,
doprava a komunikační služby, a pozitivní jsou
také údaje o přílivu zahraničních investic a stabilitě
národní měny. Země rovněž v současné době
nemá žádné nezaplacené dluhy vůči zahraničí. V
situační zprávě vlády se uvádí, že 70,5%
finančních prostředků státního rozpočtu bylo v
prvním čtvrtletí letošního roku poskytnuto pro účely
sociální politiky.

Indonésie a Velká Británie rozvíjí vzájemný
zahraniční obchod
Britský premiér David Cameron nedávno
informoval o prodeji 11 letadel Airbus A 330
indonéským aerolinkám Garuda Indonesia. Řekl
také, že Indonésie je "inspirativní demokratickou
zemí" a bude usilovat o zdvojnásobení objemu
zahraničního obchodu do roku 2015. Indonésie a
její úspěšný přechod k demokracii je podle jeho
slov nejlépe zřetelný na ekonomickém pokroku
země. Velká Británie je jedním z největších
investorů v Indonésii, britský premiér se přesto
vyjádřil, že zde existují velké rezervy, které
otevírají možnosti další spolupráce obou zemí.
Návštěva britského premiéra v této zemi nedávno
proběhla v rámci jeho cesty po jihovýchodní Asii.

Britský premiér David Cameron navštívil Barmu
Setkal se s prezidentem země Thein Seinem a
hlavní opoziční představitelkou Aung San Suu Kyi.
Při této příležitosti oznámil změnu stanoviska
Velké Británie v otázce uvalených sankcí, které by
měly být zrušeny ke 30. dubnu tohoto roku. Stane
se tak za předpokladu, že Barma bude i nadále
pracovat na demokratizaci země a udržování
reformního směru. Zrušení sankcí se ovšem
netýká uvaleného embarga na dovoz zbraní.
Barma byla poslední zastávkou premiérovy cesty
po jihovýchodní Asii, před ní navštívil také
Singapur, Japonsko a Indonésii. Jednalo se o
první návštěvu britského preméra po 64 letech.

České aerolinie prodaly dceřinou společnost
Czech Airlines Technics 
Český aeroholding koupil od Českých aerolinii
(ČSA) poslední dceřinou společnost Czech Airlines
Technics (CAT), která se stará o údržbu a opravy
letadel. Cena této transakce dle znaleckého
posudku PricewaterhouseCoopers činí zhruba 44
milionů eur. CAT se v současné době stará o

údržbu a opravy letadel i jiných evropských
leteckých společností, v loňském roce vykázala
zisk asi 173 tisíc eur.

Ratingová agentura S&amp;P ponechala Velké
Británii rating AAA se stabilním výhledem
Jako důvod uvedla agentura Standard & Poor's, že
dluhové zadlužení země začne po roce 2014
klesat, především díky přísné fiskální politice.
Stabilní výhled pak odráží očekávání agentury, že
Velká Británie bude pokračovat v konsolidaci
veřejných financí, čímž by její veřejný dluh mohl do
roku 2014 klesnout pod 90% HDP. Agentura
uvedla, že ačkoliv měla úsporná opatření na
hospodářský růst negativní vliv, postupně by mělo
dojít k jeho oživení.

Německá společnost Lufthansa zrušila platnost
letenek pro-palestinským aktivistům
Tisková agentura DPA informovala, že německá
letecká společnost Lufthansa zrušila platnost
letenek několika desítkám pro-palestinských
aktivistů, kteří chtěli odcestoval do Izraele v rámci
podpory Palestinců. Podle Izraele tito aktivisté
zamýšlejí rušit veřejný pořádek, proto stát poslal
evropským leteckým společnostem seznam osob,
které mají na jeho území zakázaný vstup.
Lufthansa tak pouze plnila tyto požadavky.

Rusko nechalo vycestovat do EU představitele
běloruské opozice vedeného na "černé listině"
Rusko dnes podle informace zveřejněné
běloruskými médii nechalo přes své území
vycestovat do Evropské unie jednoho z
významných představitelů běloruské opozice
Stanislaua Shushkeviche, vedeného v Bělorusku
na tzv. černé listině - seznamu osob, kterým není
dovoleno vycestovat za hranice. Minsk podle médií
sestavil tento seznam obsahující více než 100
jmen opozičních novinářů a občanských aktivistů v
reakci na nové sankce EU.

Polská inflace v březnu meziročně vzrostla o
3,9%
Polský centrální statistický úřad uvedl, že
ceny spotřebního zboží a služeb v březnu
2012 vzrostl o 3,9 procenta v porovnání s březnem
2011. Ve srovnání s předchozím měsícem se
ceny zvýšily o 0,5%. Největší vliv na cenový index
za spotřební zboží a služby v tomto období měl
nárůst cen potravin (o 1,2%), zvýšení
poplatků souvisejících s dopravou (o 0,8%) a
zdravotnictví (0,5%)
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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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