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Descriere foto:

Deputatul Remus Borza a comentat, la DCNews, cele mai importante subiecte de pe scena internațională.

Brexit și Theresa May: Nu exclud un nou referendum
Cu privire la premierul Theresa May, deputatul Remus Borza a spus că și-a făcut jocul. „Liderii Uniunii Europene au acceptat
amânarea Brexitului până pe 31 octombrie 2019, dar lăsând libertatea Marii Britanii să părăsească Uniunea chiar mai devreme de
acest termen. Dar această amânare va obliga Guvernul de la Londra să organizeze alegeri pentru europarlamentare. Puțin probabil
că cei 73 de deputați europeni aleși vor renunța ușor la mandate după doar câteva luni. După cum evoluează lucrurile, e foarte
probabil ca Brexitul să nu se producă anul acesta, probabil să nu se mai producă deloc", a spus Remus Borza. Deputatul nu exclude
posibilitatea unui nou referendum, „care să tranșeze această chestiune". „Astăzi, curentul rămânerii Marii Britanii în UE este
majoritar", a remarcat deputatul.

Previziune despre Trump
Remus Borza consideră că Donald Trump va obține en fanfare și cel de-al doilea mandat la Casa Albă. În acest context, „vom ﬁ în
situația de a recunoaște că Trump a fost unul dintre cei mai mari președinți ai Statelor Unite de după cel de-al Doilea Război
Mondial".
„America, sub Administrația Trump, a cunoscut o perioadă de dezvoltare și prosperitate, o creștere economică de peste 2,5% anual,
o rată a șomajului de 3,8%, cea mai mică din ultimii 17 ani, reducerea deﬁcitelor de cont curent în relația cu China și Europa, ca
rezultat al impunerii unor suprataxe vamale în relațiile comerciale cu cele două blocuri economice. Dar cele mai importante măsuri
sunt legate de reducerea fiscalității de la 35% la 21%, crearea a peste 5 milioane de noi locuri de muncă, din care 200.000 doar luna
trecută. Cred că e singurul președinte din lume care, în exercițiul mandatului, s-a bucurat de o creștere a încrederii. La momentul
alegerii ca președinte al Statelor Unite, avea o cotă de încredere de 46%. Acum are 53%. Ca regulă generală, intervin uzura și
pierderea susținerii populare pe perioada exercitării unui mandat de președinte sau prim-ministru", a precizat deputatul.
Totodată, a declarat: „Săptămâna trecută, a amenințat UE cu taxe vamale suplimentare de 11 miliarde dolari la importul unor
produse, ca răspuns la practicile protecționiste ale Uniunii față de producătorul european de avioane Airbus. Washingtonul acuză
Bruxelles de subvenționarea gigantului european, omițând că face același lucru cu Boeing, eternul rival al lui Airbus".
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