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Média: Sankce proti Rusku
hrozí světu ekonomickou
katastrofou
22:27 04.04.2022
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Sankční válka Západu proti Rusku, Číně a dalším zemím by mohla
vyvolat globální ekonomickou katastrofu, uvádí v článku pro
portál South China Morning Post ekonomický komentátor
Anthony Rowley.
ZPRÁVY

08:02

00:01 USA
Expertsvětová
předpověděl
návratpodle
ke zlatému
oklamaly Rusko a neomluvily se, píše The Global
Pokud
ekonomika
autora standardu
článku funguje dlouhodobě
dobře,
Times
má stabilní růst, cenovou stabilitu a nízké úrokové sazby, vzniká pokušení
k domněnkám, že systém dokáže odrazit rány nevybíravých a
nepromyšlených rozhodnutí, a přitom zůstane odolný.

Zprávy

„Ovšem přílišné množství úderů z různých stran způsobí její
zavrávorání a nakonec se po knockoutové ráně zhroutí na
podlahu ringu. Tady ale boxerská analogie končí, protože v
tomto zápase nebude žádný vítěz, ale jen hromada
poražených,“ domnívá se odborník.

To, co se momentálně děje, nazval návratem do doby temna, „alespoň z
ekonomického hlediska nejsou barbaři jen u brány, jsou už uvnitř a
získávají mocenské páky“.
„Rusko je možná v otevřené válce s Ukrajinou a zprostředkovaně s USA a
NATO, ovšem sankční válka, kterou koalice vedená USA rozpoutala proti
Rusku a Číně, s údajnými hrozbami zasáhnout země, které by se s nimi
mohly přátelit, se může potenciálně vyvinout v ekonomickou třetí
světovou válku,“ dodal.

Svět

Trump předpověděl USA „ekonomickou hrůzu“
Včera, 21:04

Analytik zdůraznil, že by to vše mohlo vést nejen k nedostatku energií a
potravin, ale také ke kolapsu výroby, jelikož to zasáhne nespočet
dodavatelských řetězců na všech kontinentech.
„Stává se to, když je národní bezpečnost upřednostňována před
ekonomickými problémy, a pokud jde o postoj Ruska vůči Ukrajině, pak to
stejné platí o šílenství Bidenovy administrativy ohledně ekonomických
sankcí proti Rusku a možná i proti Číně a dalším zemím," podotkl.
Podle něj není třeba dlouze mluvit o tom, že výsledkem toho všeho bude
celosvětová recese nebo v lepším případě dlouhé období stagflace, tedy
zdražování a stagnace výroby.

„Uvědomují si bezpečnostní poradci amerického prezidenta
Joe Bidena nebo v jiných západních zemích, kde mají
pomstychtivé sankce přednost před ekonomickou
racionalitou, kolosální rozměr katastrofy, kterou rozpoutávají?
Pokud si to neuvědomují, tak by neměli být tam, kde
momentálně jsou, pokud ale ano, tak by měli být propuštěni,“
uvažuje analytik.

Sankční politika vůči Rusku
Ruský prezident Vladimir Putin učinil 23. března prohlášení o tom, že
země EU a další, jež zavedly restrikce, budou muset platit za plyn v
rublech, aby se dalo zříct plateb v dolarech, eurech a dalších měnách. Ve
čtvrtek podepsal příslušný výnos. Prohlásil, že Moskva bude považovat za
nesplnění smluvních závazků nikoliv přátelských zemí, když nebudou
platit od 1. dubna v rublech.
Rusko zahájilo 24. února vojenskou speciální operaci za účelem
demilitarizace a denacifikace Ukrajiny. Západní státy na to reagovaly
vyhlášením tvrdých sankcí proti Moskvě.
Začátkem března se Evropská unie rozhodla odpojit od systému SWIFT
sedm ruských bank: jedná se o banky VTB, Rossija a Otkritie,
Novikombank, Promsvjazbank, Sovcombank a státní korporace VEB.RF.
Ministr financí Anton Siluanov odhadl, že západní země v rámci sankcí
kvůli situaci na Ukrajině zmrazily asi polovinu ruských devizových rezerv,
tedy přibližně 300 miliard dolarů. Ruský prezident Vladimir Putin
poznamenal, že „kolektivní Západ“ zmrazením ruských aktiv ve
skutečnosti podtrhl čáru pod spolehlivostí svých měn a přeškrtl důvěru k
nim.
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Němce varovali před růstem chudoby kvůli situaci na
Ukrajině
07:01
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Zde železná opona nebude.
Norsko obnovuje vydávání
neturistických víz občanům RF
21:48 04.04.2022
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Norsko od 4. dubna obnovuje vydávání neturistických víz
občanům RF a v květnu počítá se zahájením vydávání
turistických víz, uvádí se na webové stránce norského
velvyslanectví.
„Norské velvyslanectví v Moskvě informuje, že od pondělí 4. dubna 2022
obnoví omezený příjem občanů ve vízových střediscích VFS v Moskvě,
Petrohradu, Murmansku, Archangelsku, Kazani, Krasnodaru,
Jekatěrinburgu a Novosibirsku žádostí o vyřízení všech druhů povolení k
pobytu a také k návštěvě příbuzných a přátel, povolení k obchodním
cestám, účasti na kulturních a sportovních akcích, na studium, a rovněž k
oficiálním návštěvám,“ uvádí se na stránce velvyslanectví.
„Z technických důvodů a kvůli omezeným kapacitám nebude v dané etapě
obnoveno vydávání víz pro turistické zájezdy. Norské velvyslanectví hodlá
přijímat žádosti o poskytnutí turistických víz od května 2022, dodávají na
velvyslanectví.
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EU nutí ruské diplomaty k pořizování si víz
1. března, 10:05

V březnu Sputnik psal o tom, že srbské úřady dosud odolávají nátlaku a
nepřipojují se k sankcím Západu vůči RF kvůli zásadě vzájemnosti,
podpoře v otázce Kosova a smlouvě o dodávkách plynu, prohlásil srbský
prezident Aleksandar Vučić ve vysílání televizní stanice B92.
V provolání k občanům 2. března prezident Vučić oznámil, že Srbsko
podpořilo 4 ze 13 bodů rezoluce OSN odsuzující operaci RF na Ukrajině, ty,
které nepředpokládají sankce a neplánují odcizit majetek ruských
společností v zemi. Podle jeho slov krize vzniklá kvůli bojovým akcím na
Ukrajině, bude mít dramatické následky pro Srbsko, které se ocitlo pod
obrovským zahraničněpolitickým tlakem.
„Necháme-li stranou emocionální a morální složku, a morálka je v politice
důležitá, zejména ve vztazích mezi státy. Nebude vám teď připomínat, kdo
byl na naší straně, kdy nás chtěli vyhlásit za národ uplatňující genocidu
(RF rezoluci RB OSN vetovala) v roce 2015, kdo byl na naší straně
pokaždé, kdy byla řeč o Kosovu a Metochii“, prohlásil srbský prezident.
„Co ale budeme dělat v Radě bezpečnosti OSN, když bude znovu
nastolena otázka Kosova a Metochie, jak budeme hájit naši ústavu a
územní celistvost naší země? A jak a za jakou cenu dostaneme plyn, co
řekneme těm, kdo nezaváděli proti nám sankce v posledních 20 letech a
kdo nám nikdy neublížili, že teď s nimi takto zacházíme, a na základě
čeho?“, ptal se Vučić.
Podotkl, že Bělehrad tomu zatím dokáže odolávat „bez příliš velkých
následků“.
„Myslím si, že jsme přijali to nejsprávnější, nejlepší rozhodnutí, které
odpovídá našim národním, státním a ekonomickým zájmům“, zdůraznil
srbský prezident.
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