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DECIZIA CETÃÞENILOR BRITANICI LA REFERENDUM ESTE OPÞIONALÃ PENTRU GUVERN

Brexit, un spectacol de importanþã secundarã în
faþa adevãratelor probleme ale Uniunii Europene

D
espre Brexit se spune cã este

referendumul care poate

conduce la destrãmarea Eu-

ropei. Chiar dacã lãsãm la o

parte promovarea falsei echi-

valenþe între Europa ºi Uniu-

nea Europeanã, o afirmaþie de

aceastã naturã ridicã numero-

ase semne de întrebare.

Dacã UE reprezintã idealul

europenilor, iar unii dintre ei nu

se mai regãsesc în acest ideal,

de ce un “divorþ” nu s-ar putea realiza

pe cale amiabilã, fãrã ameninþãri? Iar

dacã Uniunea este aºa de puternicã,

dupã cum declarã oficialii de la Bru-

xelles, de ce nu poate rãmâne la fel ºi

fãrã unul dintre membrii sãi, oricât de

important ar fi acesta?

Argumentele taberei care

susþine rãmânerea Marii Bri-

tanii în UE s-au concentrat

asupra aspectului economic,

iar prognozele includ recesiu-

ne, scãderea permanentã a ve-

niturilor ºi chiar intrarea þãrii

pe o traiectorie cãtre sãrãcie.

Dar este inevitabil acest scenariu?

Deloc!

Profesorul David Blake, de la

Cass Business School din cadrul

City University London, a publicat

recent o analizã despre “abuzul ex-

traordinar al modelelor economice

în dezbaterea din jurul referendumu-

lui” (n.a. studiul se gãseºte la adresa

www.pensions-institute.org/BlakeR

eviewsTreasuryModels.pdf).

Dupã ce constatã cã raportul Tre-

zoreriei, unde sunt incluse progno-

zele catastrofale nu este semnat, de-

oarece este “jenant pentru profesiu-

nea de economist”, profesorul Blake

afirmã ºi demonstreazã cã “modele

au fost manipulate pentru a obþine

concluziile alarmiste”. Modelele al-

ternative analizate aratã cã, din

punct de vedere economic, calitatea

de membru al UE a Marii Britanii nu

conteazã prea mult pentru

performanþa economicã.

David Blake prezintã ºi date oficiale,

care aratã cã ponderea exporturilor Ma-

rii Britanii cãtre UE a scãzut pânã la

44% în 2015, de la 54% în 2006, inva-

lidândastfelmodelulutilizatpentrucon-

struirea prognozelor între 2018 ºi 2030.

ProfesorulBlakemaicriticãdur raportul

Trezoreriei britanice ºi pentru ignorarea

completã a riscurilor rãmânerii în UE.

Aceleaºidatesunt folositeºi înanali-

za lui Patrick Artus, economist-ºef al

bãncii de investiþiiNatixis, carearatãcã

diversificarea comerþului exterior cãtre

þãrile din afara UE este una dintre cele

douã condiþii esenþiale îndeplinite de

economia Marii Britanii. Adoua, capa-

citatea de substituire a importurilor prin

producþia internã, astfel încât economia

sãpoatãrezistauneideprecierimajorea

monedei, este doar parþial îndeplinitã,

iar concluzia lui Artus este cã “Marea

Britanie nu este pe deplin pregãtitã sã

pãrãseascã UE”.

Muniþie pentru partizanii ieºirii

din UE este oferitã ºi de o carte re-

centã, “Din Bruxelles cu dragoste”,

scrisã de Radomir Tylecote, consi-

lier guvernamental la Londra, ºi

William Cash, membru conservator

al Parlamentului britanic.

Deºi Tylecote ºi-a informat supe-

riorii din minister cu privire la apari-

þia cãrþii ºi a subiectului tratat, fãrã sã

primeascã reacþii negative, dupã pu-

blicare a fost suspendat din funcþia

sa, dupã cum scrie Daily Mail.
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