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Vicekancléř SRN Němcům
doporučil, aby přesedli na
jízdní kola
16:24 15.04.2022

Ministr hospodářství a vicekancléř SRN Robert Habeck (Zelení)
dal Němcům doporučení, jak mají šetřit elektrickou energii na
pozadí rozhodnutí vlády SRN o snížení závislosti na ruském
dovozu uhlí, ropy a plynu. Doporučuje méně topit, stahovat
rolety, protože to zachovává v pokoji teplo, a také méně
využívat automobily a jezdit vlaky a na kolech.

„Prosím všechny, aby už dnes přispěli svým přínosem k šetření energií,“
 ministr v pátek v rozhovoru pro mediální skupinu Funke a

dodal, že „ušetřit deset procent energie je vždycky možné" a že „můžeme
být stát nezávislý na ruském importu jen v případě, když to budeme
považovat za velký společný projekt, jehož se všichni účastníme“.

Habeck spoluobčanům doporučil, aby jezdili vlakem nebo na kole, protože
„je to laciné“. Zdůraznil, že „každý neujetý kilometr je váš přínos, který
nám umožní, abychom se snadno vzdali dodávek energetických zdrojů z
Ruska". Lidem, kteří musí jezdit do práce autem, vicekancléř doporučil,
aby „tam, kde je to možné“ pracovali doma „alespoň den nebo dva dny
týdně“.

„Ohříváte-li byt a večer stahujete rolety, šetříte tím až pět procent
energie,“ řekl ministr a dodal, že bude-li teplota v pokoji snížena o jeden
stupeň, ušetří se „kolem šesti procent", sice to podle něj „nemusí být
příjemné, ale ještě nezmrznete“. Na otázku, jaké průmyslové podniky mají
být připraveny o energetické zdroje jako první v případě, když vznikne
jejich nedostatek, Habeck odpověděl, že „se nedá nic říci v obecných
rysech, že je to příliš složitá struktura", spolu se Spolkovou síťovou
agenturou se však ministerstvo hospodářství připravuje na všechny
možné scény.

„Situace s nedostatkem dodávek a se zastavením průmyslových podniků
je však noční můra hospodářské politiky. Nedá se tam nic udělat správně,
je třeba prostě děla méně chyb,“ dodal ministr a uznal, že v případě toho
nejhoršího scénáře bude řeč o „masových poklesech“ v hospodářství.

Po zahájení vojenských akcí na Ukrajině v únoru prohlásily úřady SRN svůj
záměr snížit v dohledné budoucnosti závislost na dodávkách ruských
energetických nosičů. V Německu se počítá s tím, že se do konce tohoto
roku vzdají importu uhlí a ropy z Ruska, mluví se také o tom, že skoncovat
se závislostí na ruském plynu bude možné do poloviny roku 2024.
Začátkem letošního roku dostává SRN téměř 55 procent importu zemního
plynu z Ruska, v současné době se snižuje tento podíl na 40 procent.
Alternativou ruského plynu se může stát podle oficiálního názoru Berlína
LNG z Kataru, USA a jiných zemí.
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WSJ obvinil Washington z
rekordní inflace v USA
14:59 15.04.2022

K urychlení rekordní inflace v USA přivedla politika, kterou
provádí americká vláda v čele s demokratem Joem Bidenem,
nikoli eskalace na Ukrajině. Napsal o tom v úterý 12. dubna list
The Wall Street Journal.

, že reálnou příčinou inflace se stala monetární politika
Washingtonu. WSJ podotkl, že Amerika vynaložila obrovské částky na
protikoronavirová opatření. A přitom Federální rezervní systém (Fed) USA
i nadále zachovává záporné klíčové sazby, již dlouho po ukončení
koronavirové recese.

Jak zdůraznil WSJ, určitá část inflace se dá odůvodnit růstem cen energie
vyvolaným situací na Ukrajině, zvýšila se však také cena výrobků
nezasažených energetikou a poruchami v řetězcích dodávek.

WSJ s odvoláním na výzkumy poukazuje na to, že tendence k inflaci
začala v zemi asi před rokem, tedy dlouho před zahájením ruské speciální
operace na ochranu Donbasu.

Fed přitom zvyšuje v současné době klíčové sazby ve snaze situaci
napravit. Podle názoru WSJ to ale měl udělat již před rokem.

List se také domnívá, že veškerá opatření Washingtonu na zadržování
inflace, jako je uvolnění ropy ze strategické rezervy, jsou marná.

Prezident USA Joe Biden 13. dubna prohlásil, že růst inflace v USA o 70 %
je podmíněn akcemi Ruska na ochranu Donbasu. Biden také požádal
americký kongres, aby „neodkladně vyřešil“ problém inflace. Podotkl
přitom, že dělá ze své strany vše možné pro zadržování růstu cen.

Včera byla v USA zaznamenána rekordní cena futures na zemní plyn za
více než 13 let. Hlavní příčina tak prudkého růstu cen spočívá
pravděpodobně v nečekaně chladném počasí na severu země.

9. dubna schválil prezident USA Joe Biden návrh zákona o zákazu importu
ruských energetických nosičů. V březnu prohlásil, že USA zavádějí zákaz
veškerého importu plynu a ropy z Ruska. Uznal přitom, že tato opatření
uškodí samotným Spojeným státům.

20. března upozornili američtí odborníci na možný růst cen potravin v
USA v tomto a v příštím roce kvůli událostem na Ukrajině a sankcím proti
Rusku.

10. března prezident USA Joe Biden řekl, že rekordní za posledních 40 let
inflace v USA je spojena se sankcemi zavedenými proti Rusku.

Sankce proti Rusku zavedly západní země poté, co 24. února oznámil
ruský prezident Vladimir Putin zahájení operace na ochranu civilního
obyvatelstva na Donbasu. Jak upřesnil tehdy mluvčí Kremlu Dmitrij
Peskov, speciální operace sleduje dvojí cíl – demilitarizaci a denacifikaci
Ukrajiny. Podle jeho slov oba tyto aspekty ohrožují RF a ruský národ.
Ruská strana rovněž zdůraznila, že nemá v úmyslu okupaci Ukrajiny a že
ruská vojska útočí jen na vojenskou infrastrukturu OS Ukrajiny.
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08:04 Média: Řecko připravovalo odeslání zbraní na Ukrajinu
již před zahájením speciální operace

Včera Bidenova sestra uspořádala v Bílém domě obřad, aby
vymýtila „zlého ducha“ Trumpa
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