
Џорџ Сорош: Путин и Си највећа претња отвореном друштву. Европа на добром путу
четвртак, 26 мај 2022 11:45

 Амерички милијардер Џорџ Сорош упозорио је да "цивилизација можда не преживи"
руску инвазију на Украјину, наводећи да би она могла да означи "почетак Трећег
светског рата".

  Он је на маргинама Светског економског форума у Давосу казао да је рат у Укрјаини
протресао Европу у корену.   

Позвао је свет да „искористи све своје ресурсе да оконча раније рат“, додајући „да је
најбољи и можда једини начин да се очува наша цивилизација да се што пре порази
Путин“.

  

  

Европа је такође у снажнијој позицији него што се мислило, имајући у виду њену
зависност од руског гаса, додао је Сорош.

  

Путин је ставио гас у складиште уместо да га извози у Европу, изазвавши несташице.
Али Русија ће остати без складишног простора до јула и неће имати другог избора него
да га прода Европи, која је њено једино тржиште, истакао је Сорош.
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"Мислим да је Путин био веома паметан у уцењивању Европе, претећи да ће прекинути
доток гаса, али је у ствари његов случај много мање јак него што се претвара", додао је.

  

ЕУ покушава да смањи своју зависност од руских фосилних горива за две-трећине до
краја године.

  

Али, напори да се забрани увоз руских енергената заустављен је због оклевања
Немачке. Мађарска се такође противи забрани на увоз руске нафте.

  

-Друга питања која се тичу читавог човечанства - борба против пандемије и климатских
промена, избегавање нуклеарног рата, одржавање глобалних институција - морала су да
се повуку у позадини те борбе. Зато кажем да наша цивилизација можда неће
преживети - рекао је Сорош (91) у уторак на Светском економском форуму у Давосу,
преноси Блоомберг.

  

У жестоком нападу на руског председника Владимира Путина и кинеског Си
Ђинпинга, Сорош (91) је упозорио да су аутократски режими у успону и да глобална
економија иде у депресију.

  

Жестоко је критиковао и бившу немачку канцеларку Ангелу Меркел због тога што је
угађала Москви и Пекингу.

  

- Инвазија је можда била почетак Трећег светског рата и наша цивилизација је можда
неће преживети. Инвазија на Украјину није дошла из ведра неба. Свет је све више
укључен у борбу између два система управљања који су међусобно дијаметрално
супротни: отвореног друштва и затвореног друштва - рекао је Сорош.

  

Он је поручио да Кина и Русија данас представљају највећу претњу отвореном друштву,
преноси Гуардиан.
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Сорош, који је предводио спекулативни финансијски напад који је пре 30 година избацио
фунту из европског механизма девизног курса, рекао је да је Европа добро одговорила
на кризу коју је покренула руска инвазија.

  

- Биће потребно пуно времена да се разраде детаљи, али чини се да се Европа креће у
правом смеру. Одговорила је на инвазију Украјине с већом брзином, јединством и снагом
него икада пре у својој историји - рекао је Сорош.

  

Међутим, он је додао да је европска зависност о руским фосилним горивима и даље
претерана, углавном због "меркантилистичке политике коју је спроводила бивша
канцеларка Ангела Меркел".

  

- Склопила је посебне послове с Русијом за снабдевање плином и учинила Кину највећим
немачким извозним тржиштем. То је Немачку учинило најбољом економијом у Европи,
али сада се мора платити висока цена. Немачку економију треба преоријентисати. А то
ће потрајати дуго - рекао је он.

  

Сорош је рекао да је Путин добио Сијев пристанак на руску инвазију на отварању
Зимских олимпијских игара у Пекингу почетком фебруара. Међутим, инсистирао је на
томе да кинески вођа није тако јак колико је веровао.

  

- Си крије тајну. Никада није рекао кинеском народу да је вакцинисан вакцином која је
дизајнирана за изворну варијанту из Вухана и нуди врло мало заштите од нових
варијанти - рекао је он.

  

Према његовом речима, Си није био у стању то да каже јер је био у деликатном тренутку
у својој каријери.

  

- Његов други мандат истиче у јесен 2022. и жели да буде именован за трећи мандат без
преседана, чиме ће на крају постати доживотни владар - поручио је Сорош из Давоса.
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  (Н1-Телеграф)  
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