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Ekonomická válka rozpoutaná
Spojenými státy proti Rusku se
odrazila na jejich vlastním
hospodářství
06:57 07.04.2022

Ekonomická válka, kterou rozpoutaly Spojené státy proti Ruské
federaci, se odrazila na jejich vlastní ekonomice, což mimo jiné
vedlo k narušení zásadního postoje Washingtonu ohledně
oficiálního Caracasu a kontaktů s venezuelským prezidentem
Nicolasem Madurem, uvedl ruský diplomat.

V rozhovoru pro Sputnik ředitel latinskoamerického oddělení ruského
ministerstva zahraničí Alexandr Ščetinin podotkl, že ekonomická válka
vedená Spojenými státy proti Rusku má citelný dopad na jejich vlastní
ekonomiku, ale navíc i de facto přispívá k znehodnocení jejich postoje
vůči Caracasu.

„Skutečnost, že Američané za současných podmínek navázali
přímý kontakt s Caracasem, jasně ukazuje oportunismus jejich
zahraniční politiky. Veškerá jejich „zásadovost“ se rozpadla,
jakmile se ekonomická válka, kterou rozpoutal Washington
proti Rusku, odrazila na samotné ekonomice USA, " prohlásil.

„Je pozoruhodné, že zároveň pokrytecké narážky na „pseudoprezidenta“
Juana Guaidóa, šaška a podvodníka, který svými 

, včetně volání po zpřísnění vnějších sankcí, již způsobil
významné a do značné míry nenapravitelné škody na jeho lidu,“ dodal
diplomat.

Prezident Nicolas Maduro uvítal 5. března v prezidentském paláci v
Caracasu delegaci vlády Joe Bidena. Na schůzce se strany dohodly, že
budou pracovat na definování formátů oboustranně výhodné spolupráce a
agendy do budoucna. Bílý dům oznámil, že delegace USA navštívila
Venezuelu, aby projednala „řadu otázek, včetně energetické bezpečnosti“.

Americký prezident Joe Biden oznámil 8. března zákaz dovozu ruské
energie. Vicepremiér Ruské federace Alexander Novak již dříve
poznamenal, že odmítnutí ruské ropy bude mít katastrofální dopad na
světový trh a způsobí prudký nárůst cen až na 300 dolarů za barel nebo
dokonce i více.

Rovněž i generální tajemník OPEC Mohammed Barkindo zdůraznil, že
současná situace na ropném trhu ukazuje, že by země neměly vytvářet ze
světové energetiky rukojmí svých politických a jiných rozepří.

Řada západních zemí kvůli Ukrajině  proti Ruské
federaci. Podle tiskového mluvčího prezidenta Ruské federace Dmitrije
Peskova jsou západní sankce velmi vážné, ovšem Rusko se na ně předem
připravovalo. Zároveň dodal, že vyvinutí odvetných opatření
odpovídajících zájmům Ruské federace vyžaduje analýzu a koordinaci
rezortů.

Ruský prezident Vladimir Putin vyzdvihl, že politika „udržování a
oslabování Ruska“ je dlouhodobou strategií Západu a sankce způsobily
vážnou ránu celé světové ekonomice. Hlavním cílem Západu je podle něj
zhoršit životy milionů lidí. Putin rovněž prohlásil, že Spojené státy a
Evropská unie zmrazením ruských devizových rezerv fakticky nesplnily
své závazky vůči zemi. Přitom dodal, že současné události podtrhávají
čáru pod globální dominancí Západu a to jak v politice, tak i v ekonomice.
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pohromy a urputný boj o
zdroje
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V případě odmítnutí Evropou ruského plynu se zvýší konkurence
o palivo ve světě a svízelná situace, v níž se ocitli spotřebitelé
kvůli vysokým cenám, se zachová i nadále, předpovídá
pozorovatel listu The New York Times Stanley Reed.

Před několika měsíci  v Německu výstavby LNG terminálu kvůli
pochybám o účelnosti tak nákladného objektu. Ale nyní po zahájení ruské
speciální operace na Ukrajině se pozice Berlína změnila, píše autor. V
Evropě znějí stále častěji výzvy k odmítnutí ruského plynu a Litva se stala
první zemí, která jeho nákup zastavila. EU to plánuje udělat do roku 2030.

Nyní připadá na Rusko 40 procent všech dodávek plynu na kontinentě, do
konce tohoto roku hodlá EU snížit nákupy od Moskvy o dvě třetiny a
nahradit tento objem LNG a norským plynem. Plánuje se rovněž snížit
spotřebu plynu cestou zvyšování kapacit obnovitelné energie a snížení
teploty topných těles.

Letos plánuje EU koupit o 50 miliard kubíků více LNG než loniб podaří se
tak nahradit polovinu nedostačujícího objemu ruských energetických
nosičů. Reed vyzval k uzavření dlouhodobých smluv s USA. Poukázal
kromě toho na nebezpečí zesílení boje o palivo na světových trzích.

„Dodatečné objemy plynu, které chce dostat Evropa, zvýší
světovou poptávku přibližně o deset procent, což přivede k
urputnému boji o palivo s jinými zeměmi," vysvětlil
pozorovatel.

To všechno hrozí zachováním rekordních cen paliva ve světě a
prodloužením svízelné situace, v níž se ocitli soukromí spotřebitelé a také
průmyslové podniky. Tarif na elektrickou energii se zvýšil v těchto dnech
ve Velké Británii o 54 procent, žádné kladné změny se neočekávají,
zdůraznil autor.
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„Fialovic vláda nás uembarguje do doby kamenné." Další
sankce proti Rusku vyděsily Čechy
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