
Џорџ Сорош: Пандемија коронавируса прети опстанку ЕУ - потребна релаксација правила о државној субвенцији, која фаворизују Немачку
петак, 22 мај 2020 19:53

 Милијардер и филантроп Џорџ Сорос истакао је у петак да пандемија коронавируса
прети опстанку Европске уније. Заложио се за издавање европских обвезница.

  

  "Ако ЕУ не може то сада размотрити, можда неће надживети изазове с којима се сада
суочава", поручио је Сорос у одговору на питања новинара, у мејлу.   

"То није теоретска могућност. То би могла бити трагична реалност", додао је.

  

Сорос је казао да би ЕУ требало да имат кредитни рејтинг ААА за издавање таквих
обвезница, због чега би требала имати овласти прикупљања пореза да би покрила
трошкове обвезница.

  

"Постоји решење", казао је Сорос, амерички инвеститор који се прославио успешном
опкладом против фунте 1992.

  

"Порези само треба да буду одобрени; не треба да буду имплементирани", додао је
Сорос.

  

Упитан о Брегзиту он је казао да је посебно забринут због раста евроскептицизма у
Италији.
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"Шта би остало од Европе без Италије?", запитао се.

  

"Релаксација правила о државној субвенцији, која фаворизирају Њемачку, посебно су
неправедна према Италији, која је већ била европски болесник, а потом и најпогођенија
држава ковидом 19", рекао је Сорос.

  

Француски председник Емануел Макрон и немачка канцеларка Ангела Меркел у
понедељак су предложили оснивање фонда од 500 милијарди евра за најтеже погођене
регије и привредне секторе у ЕУ.

  

Притом се, како је наглашено, ради о финансијској помоћи, а не о кредиту. Европска
комисија би ову своту требало да финансира преко заједничких обвезница.

  

Француска и Немачка, чији договори обично отварају пут ширим договорима у ЕУ,
предложиле су да Европска комисија посуди и потроши новац у име целе ЕУ и као
додатак буџету ЕУ за раздобље 2021-2027. који је већ близу једне милијарде евра.

  

Томе се противе фискално одговорније, "штедљиве" чланице ЕУ - Аустрија, Холандија,
Данска и Шведска.

  

Аустријски канцелар најавио је да ће наведене земље изнети свој противпредлог.

  

(Јутарњи лист-Хина)
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