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 ЊУЈОРК - "Свет није заједно, ни Американци, ни Европљани, ни Руси, ни Кинези и то је
највећа последица кризе изазване пандемијом новог коронавируса, највеће после
Другог светског рата", изјавио је за РТС амерички политиколог Ијан Бремер.

  

"Треба да радимо заједно, а то се неће десити. Најгоре је могуће време за овакву кризу",
сматра Бремер који је у интервјуу за РТС говорио и о томе како се САД суочавају са
пандемијом коронавируса и њеном утицају на овогодишње председничке изборе у САД.

  

Бремер, који је и уредник и колумниста Тајма и шеф организације за процену ризика
"Евроазијска група", упитан које би биле глобалне последице када прође падемија
коронавируса и да ли ће се за почетак схватити да је свет без граница ствар прошлости,
Бремер помиње три ствари, међу којима је, каже, једна велика последица
деглобализација.

  

Глобализација је завршена
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"Најважнија, са најдалекосежнијим последицама да глобализација која је трајала
деценијама почиње да нестаје. Већ улазимо у "технолошки хладни рат" између Америке
и Кине и видећете много раздвајања, локализације, прилагођавања ланца набавке који
је веома ефикасан и водећи фактор раста, а који није отпоран када имате шокове и
кризе, у ланац набавке за сваки случај. Опет локализација. Мање ефикасности, мањи
раст. Једна велика последица је деглобализација", каже Бремер.

  

Погођена тржишта у развоју

  

Друга је, наводи, да ће тржишта у развоју бити погођена много горе него развијени свет,
где можете да за стимуланс одвојите 10 одсто БДП-а.

  

"То не можете у Бразилу, Турској или Индији. Међународна помоћ неће бити адекватна.
Бринем да ћемо имати додатну финансијску кризу, која ће обогаљити нека тржишта у
развоју. То може довести до промена режима, велике патње људи, много више од овога
што имамо данас у Америци, Европи или ономе што се недавно дешавало у Кини", рекао
је Бремер.

  

Напетији однос Кине и САД

  

Треће је, каже, однос Америке и Кине и сматра да постоји могућност да постане много
напетији.

  

Рекао је да ће Кинези из кризе изаћи јачи, у међународним оквирима, јер су успели да
сузбију иницијално избијање епидемије, па су је онда експедитивно окончали.

  

Бремер је навео да ће кинеска економија бити прва у свету која креће изнова и да је
Кина већ покренула 65 одсто привреде.
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Вероватно да ће, додаје, кинеска економија бити потпуно функционална до краја
априла, почетка маја, док су Американци и Европљани још затворени.

  

"Они су одговорни за набавку медицинских залиха, они воде хуманитарну акцију. У
Србији, на пример, чујемо да лидери кажу да су Кинези браћа, те да ЕУ баш и није од
користи. Биће тога и више, у државама од којих су неке обично амерички савезници. То
је драматична промена у досадашњем погледу на свет", сматра Бремер.

  

Поводом одлуке америчког председника Доналда Трампа да забрани летове из ЕУ ка
САД и упитан у ком правцу иде Европа с обзиром да неке европске земље добијају
много више помоћи од Кине па и Русије, него од ЕУ, Бремер каже да сигурно у Бриселу
нису били срећни због америчке одлуке да не дозволе онима који нису амерички
држављани, а имају трајну резиденцијалну дозволу, да се врате.

  

Наводи да је ЕУ формално осудила САД што у време глобалне кризе уопше није од
помоћи.

  

"Трансатлантски односи су лошији. А значај утицаја Кине и Русије није ни близу. Руси
имају ограничену улогу, Кинези су невероватно моћнији и економски утицајнији. То
видите на терену у скоро свим овим земљама. Кинеска улога биће још већа", каже
Бремер.

  

Сматра да ће Кина бити много јача у Европи него пре ове кризе.

  

"Хуавеј" ће бити јачи, наводи и додаје да ће се многе земље њима окренути за 5G
технологију, а не Америци.

  

"Ово је за мене свет 'G0', не "G7" ни "G20". Ово је прва глобална криза у свету "G0". И
јасно је, после 11. септембра, после 2008. Америка се држала заједно, Европљани су
били заједно са Американцима. Руси су помогли Американцима после 11. септембра,
Кинези су помогли Америкацима после 2008. Данас, 2020. свет није заједно", поручио је
Бремер.
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(Танјуг)
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