GERARD LYONS
Leading global economist widely respected for his understanding of
macro economic trends and the accuracy of his forecasting

Dr Gerard Lyons adalah salah satu ekonom terkemuka di Inggris. Dia memainkan
peran utama dalam Kampanye Referendum Inggris, menjadi salah satu pendiri
'Ekonom untuk Brexit'. Sebagai seorang ekonom Kota terkemuka dan mantan
anggota dewan The CityUK ia sangat berpandangan bahwa Brexit akan baik, dalam
jangka panjang, untuk sektor keuangan Inggris, serta untuk ekonomi. Pada bulan
Januari tahun ini ia ikut menulis makalah yang disebut 'Clean Brexit', dirilis
sebelum pidato Perdana Menteri Lancaster House di mana ia menyusun kebijakan
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Brexit milik Pemerintah. Dua hari sebelum pidato PM, cerita utama di Sunday
Times mengatakan Theresa May akan meminta Brexit yang bersih dan bahwa ..
"Makalah (oleh Lyons) ditunjukkan ke Downing Street dan diterima dengan baik,
kata sumber." Sehari sebelum pidato PM, kolom oleh Lyons di pers Inggris
('Mengapa Brexit yang bersih akan menjadi yang terbaik untuk Global Britania
baru') menguraikan pandangannya, yang identik dengan yang diungkapkan oleh
PM. November lalu, Pemerintah Jepang mengundang Lyons ke Tokyo untuk
berbicara tentang Brexit, dan implikasinya.
Dr Lyons adalah seorang ahli di ekonomi global, pasar keuangan dan kebijakan
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moneter, dengan catatan perkiraan yang sangat baik. Dia telah bersaksi kepada
Komite Senat Perbankan dan Luar Negeri AS, berbicara pada KTT Uni Eropa-
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Tiongkok di Beijing, dan pada Debat BBC yang disiarkan secara global dari Davos.
Dia adalah Anggota Dewan Bank of China (Inggris), Kepala Strategi Ekonomi dan
pemegang saham di manajer kekayaan diskresioner online Netwealth Investments,
penasihat konsultan keuangan Parker Fitzgerald dan Kepala Penasihat Ekonomi
untuk think tank Policy Exchange. Dia duduk di dewan penasehat di: Warwick
Business School; Lembaga Grantham tentang Perubahan Lingkungan di London
School of Economics dan Imperial College; dan di Forum Lembaga Keuangan
Moneter Resmi. Dia menasehati proyek di Pusat Keadilan Sosial yang membahas
produktivitas UK yang rendah dan dampak ekonomi dan sosialnya yang lebih luas.
Dari Januari 2013 hingga Mei 2016 ia adalah Kepala Penasihat Ekonomi untuk
Boris Johnson, Walikota London. Pada Agustus 2014, Tuan Johnson meluncurkan
laporan oleh Lyons, 'The Europe Report: a Win-win Situation', yang secara luas
dipandang sangat berpengaruh dalam menjelang referendum. Dan pada tahun
1999 Lyons adalah penulis bersama 'Commission on the Sterling', menguraikan
alasan mengapa Inggris harus mempertahankan pound dan tidak mengadopsi euro.
Sebelumnya dia menghabiskan 27 tahun dalam peran senior di The City di Chase
Manhattan, Swiss Bank Corporation, DKB International dan Standard Chartered
Bank.
Dia adalah seorang peramal ace, setelah memenangkan banyak penghargaan,
termasuk peramal global terkemuka Bloomberg (lebih dari 350). Selain itu, sebulan
sebelum krisis keuangan, dia adalah satu dari dua ekonom Inggris yang

memprediksi resesi yang dalam dan segera terjadi.
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