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Cine câştigă şi cine pierde în urma Brexit-ului

„Dacă ne întrebăm cine va câştiga în cazul în care Marea Britanie va ieşi din
Uniunea Europeană, probabil că trebuie să căutăm în Estul continentului
european, unde cred că se sărbătoreşte într-un anumit fel”, spune Răzvan
Nicolescu, executive lead advisor Deloitte, în cadrul dezbaterii organizate de
Ziarul Bursa pe tema ConsecinŃele Brexit-ului.
Nicolescu spune că sunt mulŃi cei care au de pierdut, inclusiv România. „Este
neaşteptat acest vot, tinerii au votat Remain, cei de vârstă medie au votat
echilibrat, cei experimentaŃi au votat pentru a se ieşi din UE. Sunt motive care
Ńin inclusiv de structura şi modul de gândire al britanicilor. Englezii nu au un
Parlament al lor, în schimb scoŃienii sau galezii au. Şi evident, cei care au
foarte multă experienŃă de viaŃă şi nu se mai gândesc atât de mult la viitor, au
dat un bot majoritar mai degrabă emoŃional”, mai spune oficialul Deloitte.

Brexitul înseamnă în primul rând o atenŃie mai redusă a UE pe tot ce Ńine de
graniŃa estică. Din punct de vedere energetic, Marea Britanie a fost
întotdeauna o Ńară care a acordat o foarte mare importanŃă la tot ce înseamnă
siguranŃăenergetică.
„Este una dintre Ńările care ar fi putut să ne propună în anii următori să
cumpere de la noi certificate verzi în baza Directivei europene care permite
acest lucru”, a explicat Răzvan Nicolescu.
Ionel Blănculescu, analist: "Acest Brexit nu se va realiza"

"Astăzi, Marea Britanie este la terapie intensivă", spune analistul Ionel
Blănculescu în cadrul dezbaterii organizate de Ziarul Bursa pe tema
consecinŃelor Brexit-ului.
„Acest Brexit nu se va realiza, el reprezentând un alt tip de negociere dură din
partea Marii Britanii care este în plină acŃiune”, subliniază Ionel Blănculescu.
Totodată, el atrage atenŃia asupra faptului că nu există la nivelul Uniunii
Europene un sistem de management pentru situaŃiile de criză majoră şi că ne
putem confrunta, în curând, cu o altă criză.
„AŃi văzut conflictul cu Rusia, România a fost eliminată, ca şi alte state, iar
Germania îşi continuă afacerile acolo. Restul Ńărilor stau şi se uită. Sigur că
România, Polonia şi alte Ńări trăiesc această discriminare”, arată analistul.
„Globalizarea este un proces continuu. Faptul că România este parte a
acestui proces de globalizare ne face să fim afectaŃi de această criză”,
adaugă Ionel Blănculescu.


