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Marea Britanie este hotărâtă, după ce va părăsi Uniunea Europeană, să promoveze
liberul schimb şi să creeze noi relaţii cu partenerii, inclusiv România, a declarat, vineri,
ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt.
El a vorbit la deschiderea oficială a primului birou din România al Grupului London Stock
Exchange (LSEG), alături de David Schwimmer - CEO London Stock Exchange Group şi de
Ana Birchall, viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României.
Hunt a spus că deschiderea biroului înseamnă locuri de muncă pentru aproape 500 de români.
"Londra este unul dintre cele mai mari centre din lume. Investitorii străini vin la Londra pentru a
lua legătura cu investitori şi finanţe şi sunt mândru că Bucureştiul face parte din această reţea.
Prosperitatea Marii Britanii a fost construită în întregime pe liberul schimb economic. După ce
vom părăsi UE, suntem hotărâţi nu doar să menţinem această tradiţie, ci să o consolidăm,
încurajând şi promovând liberul schimb în lumea întreagă. Iar comerţul cu Europa este
fundamental pentru succesul nostru economic", a afirmat Hunt.

Ministrul britanic de Externe a vorbit despre perspectivele post-Brexit.
"Marea Britanie este a cincea cea mai mare economie, iar UE este cea mai mare piaţă unică
pentru exportul britanic. În contextul în care Marea Britanie se repoziţionează pe scena globală,
intenţionăm să construim noi relaţii cu partenerii noştri, inclusiv România", a punctat el.
Jeremy Hunt a adăugat că în prezent volumul schimburilor economice între România şi Marea
Britanie este de 4 miliarde de euro, o creştere de 9 la sută faţă de anul trecut.
"Sunt încrezător că această tendinţă în ceea ce priveşte schimbul economic dintre ţările noastre
va continua (...) peste 5.000 de companii britanice au investit aproape 1,5 miliarde de euro în
economia română", a evidenţiat el, menţionând, în context, Liberty House Group. Totodată,
ministrul a vorbit şi despre exporturile Dacia şi Ford în Marea Britanie. "Astăzi este un punct de
cotitură în relaţia noastră economică şi comercială", a mai spus Hunt.
Ana Birchall a transmis mesajul premierului Viorica Dăncilă, descriind evenimentul drept "o
confirmare în plus a atenţiei ce este acordată României atât ca partener de încredere în afaceri
şi ca partener strategic cu Marea Britanie".
Ea a spus că deschiderea biroului de la Bucureşti înseamnă "angajarea a 400 de români de
înalt profesionalism".
"Fiecare investiţie implementată, fiecare tăiere de panglică înseamnă contribuţii la buget şi noi
locuri de muncă pentru cetăţenii ţării noastre, astfel aş vrea să îmi exprim aprecierea pentru
London Stock Exchange Group şi decizia de a investi în România", a transmis Birchall.
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În context, vicepremierul a evocat creşterea economică a României.
"Premierul Dăncilă şi Guvernul cred că fiecare nouă investiţie este o oportunitate bună de a
demonstra comunităţii internaţionale de business că România este într-adevăr un partener de
încredere de afaceri, puternic conectat la dezvoltare şi creştere. (...) Treptat, transformăm
România într-un loc în care generaţia viitoare are oportunitatea mult aşteptată de a-şi construi
cariere care să le aducă satisfacţii", a mai spus Birchall.
La rândul său, David Schwimmer a afirmat că biroul acoperă peste 42 de servicii din LSEG.
Biroul este operaţional din noiembrie anul trecut, a punctat el, evenimentul de vineri marcând
deschiderea oficială.
"Decizia noastră de a crea hub-uri în Bucureşti reflectă multele calităţi pe care România le oferă
- forţă de muncă de înalt nivel, un sistem de educaţie puternic, infrastructură excelentă - care
fac România o destinaţie de primă clasă pentru investiţii", a afirmat David Schwimmer.
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