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Brexit – referendumul din Marea Britanie cu privire la rămânerea în Uniunea
Europeană rămâne un element de interes pe agenda publică în aceste zile, șocul și
incertitudinea generată de votul britanicilor resimțindu-se încă după 3 săptămâni
atât la nivelul celorlalte state membre, cât și în România.
În acest context, Facultatea de Relații Economice Internaționale din cadrul Academiei
de Studii Economice din București a organizat, împreună cu Facultatea de Drept din
Universitatea București, cu sprijinul Aspen Institute România și sub egida
evenimentelor Aspen Fellows Network, în data de 13 iulie 2016 o dezbatere sub
regulile Chatham House cu reprezentanți de înalt nivel ai instituțiilor naționale și
europene, respectiv ai mediului academic, economic și politic, precum și doctori și
doctoranzi în relații economice internaționale. Mai multe detalii despre Chatham
House Rule, motivul pentru care acest brief este extrem de sintetic, puteți găsi la
https://www.chathamhouse.org/about/chatham-house-rule.
Această dezbatere face parte dintr-o serie de evenimente organizate de facultate, în
varii forme de interacțiune și cu diferiți stakeholderi pe teme de interes pentru
arealul economiei internaționale. Ea urmează primei discuții publice, organizată în
preziua votului britanicilor, și urmărește identificarea unor elemente centrale într-o
problemă cu extrem de multe straturi de potențială analiză. Va fi urmată în luna
noiembrie 2016 de o nouă ediție a Conferinței academice Internaționale ”The Future
of Europe”, organizată la Facultatea de Relații Economice Internaționale, ce va reuni
experți în domeniu.
În urma dezbaterilor putem desprinde câteva idei principale:
-

Uniunea Europeană se află în fața unei probleme de o complexitate unică, cu
valențe politice, geopolitice, macro și microeconomice, cu implicații majore de
la aspecte care țin de cadrul instituțional-normativ și drepturile omului și
cetățeanului până la aspecte care țin de optimizarea administrației publice sau
de gestiunea riscurilor asociate sistemelor bancare, burselor și pieței unice în
raporturile cu alte economii ale lumii.
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Brexit surprinde o criză structurală acută a Uniunii Europene, dar, în același
timp, se poate constitui într-o oportunitate de reformă. Există însă pericolul ca
această reformă să fie întârziată pe fondul unei rigidități decizionale la nivelul
Uniunii. De altfel, problemele pe care trebuie să le depășească UE prin
intermediul instituțiilor sale trebuie soluționate în baza cadrului normativ și
instituțional existent, fără a se pune problema revizuirii acestui cadru în
viitorul apropiat.
Se remarcă un risc de polarizare, crearea de ”periferii”, atât la nivelul UE, cât și
în interiorul statelor-națiune, care au încă un rol extrem de important pe
scenaglobală, în ciuda integrării.
Problematica politică și geopolitică a Brexitului surclasează orice logică și
discuție economică și, uneori, așa cum a reieșit din anumite intervenții, orice
tip de logică.
Există pericolul ca, în lipsa unui impact economic major negativ al Brexitului
asupra economiei Marii Britanii, investitorii și piețele să subestimeze
provocările structurale, și să putem asista la o ignorare a riscurilor economice
pe termen lung.

Incertitudinea este încă mare cu privire la implicațiile unui asemenea eveniment, iar
valențele sunt dificil de surprins într-o discuție de câteva ore, chiar și între specialiști.
Încep să apară analize mai mult sau mai puțin amănunțite, și se resimte nevoia unor
dezbateri pe teme punctuale. Răgazul unor câteva luni de distanță între referendumul
din Marea Britanie și discuțiile strict academice inter și transdisciplinare va permite
însă o abordare mai obiectivă a problematicii.

Pentru mai multe informații legate de acest Brief sau de activitatea Facultății de
Relații Economice Internaționale, puteți contacta:
Prof.dr. Gheorghe Hurduzeu, Decanul Facultății de Relații Economice
Internaționale, gheorghe.hurduzeu@rei.ase.ro
Conf.dr. Roxana Voicu-banțu, roxana.voicu@rei.ase.ro
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