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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.

Cum poate România profita în caz de Brexit

„Brexitul este un eveniment extrem, un punct de inflexiune care va schimba
multe la nivelul Uniunii Europene. Impactul se va resimŃi atât în plan politic cât
şi economic”, spune Dan Armeanu, profesor la Facultatea de FinanŃe Bănci,
ASE, în cadrul dezbaterii organizate de Ziarul Bursa pe tema consecinŃelor
Brexit-ului.
În opinia sa, la nivel european este nevoie de o altă abordare, una care să
includă mai mult periferia, care să-i crească importanŃa şi în acelaşi timp să
ducă la diminuarea decalajelor de dezvoltare.
„Cred că Uniunea Europeană trebuie să-şi îmbunătăŃească politicile şi
instituŃiile. Politicile de austeritate aplicate din 2008 şi până acum au
accentuat foarte mult acest sentiment antieuropean. Este nevoie de o
schimbare, de o nouă abordare din acest punct de vedere”, explică Dan
Armeanu.
El subliniază că incertitudinea va afecta întreaga economie şi nu doar pe a
României. „Cu cât sentimentul de incertitudine va persista mai mult, cu atât
implicaŃiile economice vor fi mai multe. Atât timp cât vor vedea incertitudine,
investitorii se vor opri şi vor căuta refugiu”, mai spune profesorul ASE.
În opinia sa, în contextul în care această incertitudine va persista, vom vedea
o reorientare către anumite Ńări emergente care au o situaŃie economică foarte
bună. „Şi România ar putea deveni o astfel de Ńintă, având în vedere situaŃia
macroeconomică. Dar România trebuie să-şi facă temele, iar la nivel naŃional
politicile şi toate deciziile trebuie să fie mult mai echilibrate”, conchide Dan
Armeanu.



Mihai Ionescu, ANEIR: Exemplul Marii Britanii poate crea precedente

„Referendumul din Marea Britanie, pentru lumea care ştie ce înseamnă viaŃa
într-un colectiv, a fost un şoc şi va fi un şoc. Acum a câştigat partea
conservatoare, au câştigat oamenii simpli, care nu sperau să vină un alt jug
peste ei”, spune Mihai Ionescu, secretar general al ANEIR, în cadrul
dezbaterii organizate de Ziarul Bursa pe tema consecinŃelor Brexit-ului.
Acum înŃelege englezul, adaugă el, că a trăi într-o uniune nu înseamnă doar
avantaje. „Şi într-o căsătorie trebuie să pricepi că mai şi pierzi. Au acceptat
libera circulaŃie a mărfii, nu au vrut monedă unică, iar acum nu vor ca
imigranŃii să le ia locurile de muncă, dar pe indieni îi primesc”, zice Mihai
Ionescu.
Totodată, secretarul ANEIR atrage atenŃia asupra faptului că UE va trebui să-
şi reconsidere atitudinea faŃă de restul statelor, pentru că exemplul Marii
Britanii poate crea precedente.

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.


