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ΘΔΜΑ:  «BREXIT – Γηαπξαγκαηεχζεηο ΔΔ-Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ» 

 

Η ζέζε ηεο ΔΔ ελ φςεη επηθεηκέλσλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ απνρψξεζε ηνπ Ηλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ (BREXIT) δελ είλαη φλησο ηφζνλ ηζρπξή, φζνλ ηνπιάρηζηνλ πξνβάιιεηαη δηφηη, ην εηδηθφ 

βάξνο ηεο βξεηαληθήο αγνξάο γηα πνιιά θξάηε-κέιε ΔΔ, ελ ζπλαξηήζεη κε ηελ αλακελφκελε 

επηδείλσζε ηνπ θνξνινγηθνχ αληαγσληζκνχ, ε νπνία εληείλεη, ζεκεησηένλ, ηελ αλεζπρία θαη 

αβεβαηφηεηα ζε πνιιέο ρψξεο ΔΔ, ζα έζεηε, πξνθαλψο, ελ θηλδχλσ θαη ηα ζπκθέξνληα ηεο ΔΔ ζηελ 

πεξίπησζε BREXIT ρσξίο ζπκθσλία. Ωο εθ ηνχηνπ, δελ ζεσξείηαη βέβαηνλ φηη ζα θαηαζηεί εθηθηή ε 

έγεξζε θαη επηβνιή απφ ηελ ΔΔ εμαηξεηηθά πςειψλ νηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ πξνο ην Ηλσκέλν 

Βαζίιεην. Σπλεπψο, νη ιφγνη ηνχηνη ζα νδεγήζνπλ, ελ ηέιεη, θαη ηηο δχν πιεπξέο, ΔΔ θαη ΗΒ, λα 

θαηαιήμνπλ ζε Σπκθσλία Διεπζέξνπ Δκπνξίνπ, ελψ θαηά ην δηάζηεκα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ην 

βξεηαληθφ λφκηζκα ζα πθίζηαηαη ηζρπξέο πηέζεηο επηζεκαίλεηαη ζε κειέηε ηνπ Τκήκαηνο Δξεπλψλ ηεο 

γεξκαληθήο Τξαπέδεο Commerzbank, ηα θχξηα ζεκεία ηεο νπνίαο παξαηίζεληαη ελ ζπλφςεη ζηε 

ζπλέρεηα.  

Τν Ηλσκέλν Βαζίιεην θαηέζηε, πξνζθάησο, απνδέθηεο αηρκεξήο θξηηηθήο απφ ηηο 

Βξπμέιιεο, νη νπνίεο κεηαμχ ησλ άιισλ εγθάιεζαλ ηνπο Βξεηαλνχο φηη δελ έρνπλ εηζέηη θαηαλνήζεη 

ηελ πξαγκαηηθή δηάζηαζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ BREXIT, επηζεκαίλνληαο παξάιιεια φηη πξνυπφζεζε 

έλαξμεο ζπδεηήζεσλ πεξί ζχλαςεο Σπκθσλίαο Διεπζέξνπ Δκπνξίνπ απνηειεί ε αλαγλψξηζε, απφ 

πιεπξάο Μεγάιεο Βξεηαλίαο, ησλ νηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ ηεο ΔΔ ηεο ηάμεσο ησλ 100,0 δηο Δπξψ θαη  

ε εμαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ Δπξσπαίσλ ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην. Τα κελχκαηα ηνχηα, ηα νπνία 

ζα νξίζνπλ θαη ην πιαίζην ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, εληζρχνληαη απφ ηελ αζπλήζηζηε νκνθσλία ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κε ηα 27 ελαπνκείλαληα θξάηε-κέιε ΔΔ.  

Η Βξεηαληθή Κπβέξλεζε έζπεπζε βεβαίσο λα απνξξίςεη άκεζα ηηο πςειέο νηθνλνκηθέο 

αμηψζεηο ηεο ΔΔ, αιιά, ζε πεξίπησζε εκκνλήο ηεο ΔΔ ζηηο ζέζεηο απηέο, ην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ην 

αξγφηεξν ην Φζηλφπσξν 2018, ζα εηίζεην πξν ηεο επηινγήο, είηε λα απνδερζεί ηηο πςειέο απαηηήζεηο 

ηεο ΔΔ, είηε λα ζπκθηιησζεί πξνθαλψο κε ηελ αλακελφκελε δπζρεξέζηεξε πξφζβαζε ησλ βξεηαληθψλ 

επηρεηξήζεσλ ζηελ Δληαία Δπξσπατθή Αγνξά, ε νπνία, ζεκεησηένλ, απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε μέλε 

αγνξά γηα ην ΗΒ. Η πξψηε ελαιιαθηηθή ζα επεβάξπλε εμαηξεηηθά ηα δεκνζηννηθνλνκηθά ηεο ρψξαο 

θαη ζπλάκα δελ ζα είρε πνιηηηθή ππνζηήξημε. Η δεχηεξε ελαιιαθηηθή ζα έζεηε ηελ νηθνλνκία ηεο 

ρψξαο ζε ηξνρηά θξίζεσο, δηφηη ην ήκηζπ πεξίπνπ ησλ βξεηαληθψλ εμαγσγψλ θαηεπζχλεηαη πξνο ρψξεο  

ΔΔ. 

Ωζηφζν, εθηηκάηαη φηη ε ΔΔ δελ ζα εκκείλεη ζε αλσηέξσ άθακπηε θαη ζθιεξή σο 

εκθαλίδεηαη ζήκεξα ζέζε, δηφηη θαη γηα ηα ελαπνκείλαληα θξάηε-κέιε, ζε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία, 

δελ ήζειε επηηεπρζεί ζπκβηβαζκφο έσο ηνλ Μάξηην 2019 θαη ε Μεγάιε Βξεηαλία αθνινχζσο ζα 

εγθαηέιεηπε ηελ ΔΔ ρσξίο ζπκθσλία, ην δηαθχβεπκα ζα ήην αξθεηά πςειφ. Τνχην εξείδεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ην ΗΒ, κνινλφηη ν βαζκφο ζπνπδαηφηεηαο σο εηαίξνπ δηαθνξνπνηείηαη αλά ρψξα ΔΔ, γηα 

ηελ πιεηνλφηεηα φκσο απηψλ ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ δηκεξψλ εκπνξηθψλ 

εηαίξσλ, κεηαμχ απηψλ θαη ε Ιξιαλδία, ηεο νπνίαο ην 14% ζρεδφλ ησλ εμαγσγψλ θαηεπζχλεηαη πξνο ηε 
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Μεγάιε Βξεηαλία. Δμ άιινπ, κεκνλσκέλεο ρψξεο, γηα ακηγψο εζληθνχο ιφγνπο, έρνπλ δειψζεη 

ελδηαθέξνλ, πξνο ακνηβαίσο επσθειή ζπλχπαξμε κε ηελ Μεγάιε Βξεηαλία, σο επί παξαδείγκαηη ε 

Ιξιαλδία, ε νπνία επηζπκεί λα δηαηεξήζεη, ζην πιαίζην ηνπ δπλαηνχ, ηα ζχλνξα κε ηελ Βφξεηα 

Ιξιαλδία αλνηθηά.   

Η δπζρέξεηα πξφζβαζεο ζηε βξεηαληθή αγνξά ζα επέθεξε ελ ηέιεη ηζρπξφ πιήγκα αθφκε 

θαη ζηελ ηζρπξφηεξε ηεο ΔΔ νηθνλνκία ηεο Γεξκαλίαο, ιακβαλνκέλνπ ππ’ φςηλ φηη νη γεξκαληθέο 

εμαγσγέο, πξνο ην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ην 2016 επί παξαδείγκαηη, ππεξθέξαζαλ θαηά πνιχ ηηο 

αληίζηνηρεο πξνο ηελ Κίλα, αιιά θαη ζηηο νηθνλνκίεο άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ, κεηαμχ απηψλ θαη ηεο 

Γαιιίαο.   

Οη δηεθδηθήζεηο ηεο ΔΔ, ηεο ηάμεσο ησλ 60,0 έσο 100,0 δηο Δπξψ ζεσξνχληαη εμαηξεηηθά 

ππεξβνιηθέο, αιιά ηκήκα απηψλ, ην νπνίν αθνξά ζηελ θαηαβνιή ζπληάμεσλ ππαιιήισλ ΔΔ ηα 

ηειεπηαία 45 ρξφληα, είλαη απνιχησο δηθαηνινγεκέλν θαη ζα πξέπεη, εμππαθνχεηαη, λα επηκεξηζζεί ζηηο 

βξεηαληθέο ππνρξεψζεηο θαη αλαιεθζεί θαηά ζπλέπεηα απφ ην Ηλσκέλν Βαζίιεην.  

Σε πεξίπησζε φκσο «κε ζπλαηλεηηθνχ δηαδπγίνπ» θαη απνρσξήζεσο αθνινχζσο ρσξίο 

ζπκθσλία νη αμηψζεηο ηεο ΔΔ έλαληη ελφο θπξίαξρνπ θξάηνπο θαζίζηαηαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα 

επηβιεζνχλ, δεδνκέλνπ φηη ε Μεγάιε Βξεηαλία, σο έρεη ήδε αλαθνηλψζεη, δελ θέξεηαη δηαηεζεηκέλε, 

κεηά ην BREXIT, λα ππνθχςεη θαη απνδερζεί ηειεζίδηθεο απνθάζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ.  

Πξνο ην παξφλ, ε ξεηνξηθή ησλ Βξπμειιψλ δελ αλακέλεηαη λα ππνρσξήζεη, αιιά νχηε θαη 

ε  Μεγάιε Βξεηαλία δηαθαίλεηαη φηη ζα κεηαθηλεζεί απφ ηε ζέζε ηεο. Τελ 8
ε
  Ινπλίνπ 2017 νη 

Βξεηαλνί πξνζέξρνληαη ζηηο θάιπεο πξνο αλάδεημε λένπ Κνηλνβνπιίνπ, αθνινπζεί ελ ζπλερεία ε 

ζεξηλή δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ απηνχ, ελψ ηελ 24
ε
  Σεπηεκβξίνπ 2017 δηελεξγνχληαη νη γεξκαληθέο 

γεληθέο εθινγέο, πξνο αλάδεημε Οκνζπνλδηαθνχ Κνηλνβνπιίνπ. Η έλαξμε, επί ηεο νπζίαο ζπλεπψο, ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ, ηνπνζεηείηαη πεξί ηα κέζα πξνζερνχο Φζηλνπψξνπ, ήηνη 6 κήλεο κεηά ηελ επίζεκε 

αλαθνίλσζε (29.03.2017) ηεο πξνζέζεσο ηνπ ΗΒ πξνο απνρψξεζε απφ ηελ Έλσζε δηα ηεο 

ελεξγνπνηήζεσο ηνπ Άξζξνπ 50 ηεο Σπλζήθεο ΔΔ. Τν επίζεκν ρξνλνδηάγξακκα ηεο ΔΔ γηα ηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο επί ηνπ BREXIT, πξνβιέπεη νινθιήξσζε απηψλ έσο ην Φζηλφπσξν 2018 θαη 

ζχλαςε Σπκθσλίαο, ε νπνία αθνινχζσο ζα πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ην Δπξσπατθφ Σπκβνχιην θαη ην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην.  

Τν πηζαλφηεξν είλαη φηη νη δηαπξαγκαηεχζεηο ΔΔ θαη Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ ζα δηαξθέζνπλ 

έσο εμαληιήζεσο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, κε απνθιεηφκελεο φκσο θαη ηεο θαηά ην Άξζξν 50 

πξνβιεπνκέλεο ζπλαηλεηηθήο παξάηαζεο απηψλ, γηα έλα επί πιένλ έηνο. 

Δλ ηέιεη, αλακέλεηαη λα επηηεπρζεί ζπκβηβαζκφο,  ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο κάιινλ,  

ζχλεζεο εμ άιινπ θαηλφκελν ζηελ ΔΔ, ήηνη θαηά ηηο πξψηεο εβδνκάδεο ηνπ 2019 (ίζσο θαη έλα έηνο 

αξγφηεξα ζε πεξίπησζε παξαηάζεσο), επηβαιινκέλεο, ελ ηνηαχηε πεξηπηψζεη, επηηαρπλφκελεο 

ςεθνθνξίαο ησλ Δπξσπατθψλ Σσκάησλ θαη ηεο Βξεηαληθήο Κπβέξλεζεο. Ο ζπκβηβαζκφο ζα πεξηέρεη 

κφλνλ βαζηθέο αξρέο θαη πιαίζην ησλ κειινληηθψλ ζπλζεθψλ ζρεηηθά κε ην Γηκεξέο Δκπφξην ηεο 

Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη ηεο ελαπνκέλνπζαο ΔΔ,  πηζαλνινγνπκέλεο θαη ζπκθσλίαο γηα κεγαιχηεξε 

κεηαβαηηθή πεξίνδν, θαηά ηελ νπνία ζα θαζνξηζηνχλ νη ιεπηνκέξεηεο, ελψ πεξί ηελ ιήμε ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα έρεη δξνκνινγεζεί  Σπκθσλία Διεπζέξνπ Δκπνξίνπ, ζηνρεχνπζαο 

ζηελ απνηξνπή ηεο πηψζεσο ησλ βξεηαληθψλ εμαγσγψλ πξνο ηελ επεηξσηηθή Δπξψπε.  

Παξά ηαχηα, κία Σπκθσλία Διεπζέξνπ Δκπνξίνπ δελ πξφθεηηαη λα πξνσζήζεη ην εκπφξην 

νχηε θαζίζηαηαη δπλαηφλ λα αληηζηαζκίζεη εμ νινθιήξνπ ηα νθέιε ησλ βξεηαληθψλ εηαηξεηψλ θαη λα 

ππνθαηαζηήζεη επέθεηλα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ ζηελ Δζσηεξηθή Αγνξά ηεο ΔΔ, δηφηη 

ε πιήξεο πξφζβαζε ζηελ επξσπατθή αγνξά, σο έρεη ζήκεξα, ζα παξείρεην απφ ηελ ΔΔ κφλνλ ζηελ 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε Βξεηαληθή Κπβέξλεζε ζα απεδέρεην ηελ ειεπζεξία θίλεζεο θαη 

εγθαηάζηαζεο εξγαδνκέλσλ ζηελ επηθξάηεηα ηνπ ΗΒ, αίηεκα ην νπνίν ην Λνλδίλν απνθιείεη ξεηψο, κε 
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δηαβιεπνκέλεο ηαπηφρξνλα θαη νηαζδήπνηε κεηαθίλεζεο ηεο βξεηαληθήο ζέζεσο θαηά ηελ δηάξθεηα θαη 

εμέιημε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Πξνο ηνχην, δελ πξέπεη λα παξνξάηαη ην γεγνλφο φηη ε άξζε θαη ην 

ηέινο ηεο ειεπζεξίαο θίλεζεο θαη εγθαηάζηαζεο εξγαδνκέλσλ απεηέιεζε ην θαζνξηζηηθφ επηρείξεκα 

γηα ηελ ππεξςήθηζε ηνπ BREXIT. 

Δθ’ φζνλ ΔΔ θαη Μεγάιε Βξεηαλία θαηαιήμνπλ ζε Σπκθσλία Διεπζέξνπ Δκπνξίνπ, ε 

Σηεξιίλα ζα αλαθάκπηεη ζηαζεξά. Πξνο ην παξφλ φκσο, ε αβεβαηφηεηα ζα παξακέλεη ζε πςειφ 

επίπεδν, δηφηη κε ηηο ζέζεηο θαη ησλ δχν πιεπξψλ παξαζάγγαο απέρνπζεο, νη δηαπξαγκαηεχζεηο, ζα 

νδεγνχληαη ζπρλά ζε αδηέμνδν, κε απνηέιεζκα θιπδσληζκνχο γηα ην βξεηαληθφ λφκηζκα.  

Η Βξεηαληθή Κπβέξλεζε έρεη θαηαζηήζεη ζαθέο φηη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην δελ ζα 

εγθαηαιείςεη κφλνλ ηελ Δζσηεξηθή Αγνξά, κε απνδερνκέλε ηνπο φξνπο ζπκκεηνρήο, ήηνη ηελ 

ειεπζεξία θίλεζεο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά θαη ηελ Τεισλεηαθή Έλσζε, δηφηη κφλνλ 

εθηφο απηήο, ε ρψξα δχλαηαη λα ζπλάςεη δηκεξείο Σπκθσλίεο Διεπζέξνπ Δκπνξίνπ, νη νπνίεο φκσο  

δελ δηαβιέπεηαη εθηθηφ λα εληζρχζνπλ, πεξαηηέξσ, ην εκπφξην ηεο ρψξαο, ζην βαζκφ, ν νπνίνο 

εμαζθαιίδεηαη δηα ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ Δληαία Αγνξά ηεο ΔΔ. Καη ηνχην, δηφηη νη Σπκθσλίεο 

Διεπζέξνπ Δκπνξίνπ ξπζκίδνπλ πξσηίζησο φξνπο αλάπηπμεο εκπνξίνπ αγαζψλ/εκπνξεπκάησλ, 

εμαηξψληαο ζπρλάθηο ηνλ ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ.  

Λακβαλνκέλνπ ππ’ φςηλ φηη ε απνρψξεζε απφ ηελ Δζσηεξηθή Αγνξά αλακέλεηαη λα 

νδεγήζεη, σο θαηαδεηθλχεηαη εμ άιινπ δηα πξνζθάησλ εκπεηξηθψλ κειεηψλ, ζε ζεκαληηθή ζπξξίθλσζε 

ηνπ βξεηαληθνχ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ, ε Βξεηαληθή Κπβέξλεζε επηδηψθεη ηνλ πεξηνξηζκφ, θαηά ην 

δπλαηφλ, ησλ ελδερνκέλσλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή θαη πξνθεηκέλνπ λα 

κεζνιαβήζεη αξθεηφο ρξφλνο γηα ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο πξνο ζχλαςε Σπκθσλίαο Διεπζέξνπ Δκπνξίνπ, 

ην Λνλδίλν ζα επηδηψμεη κεηαβαηηθή ξχζκηζε, ηζρχνπζα ην πξψην, κεηά ηνλ Μάξηην ηνπ 2019, ρξνληθφ 

δηάζηεκα, δειψλνληαο παξάιιεια εηνηκφηεηα πξνο άκεζε έλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Οη 

Βξπμέιιεο αληηζέησο, ζέηνπλ σο πξνηεξαηφηεηα ηηο ζπδεηήζεηο επί ησλ ιεπηνκεξεηψλ ηεο  

απνρσξήζεσο ηνπ ΗΒ, πξνεμάξρνπζα ζέζε ζηηο νπνίεο θαηαιακβάλνπλ νη νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο ηεο 

ΔΔ, χςνπο 100,0 δηο Δπξψ, ηηο νπνίεο, εηξήζζσ ελ παξφδσ, απέξξηςε ξεηψο απέξξηςε  ε Βξεηαληθή 

Κπβέξλεζε.      

Τν ακέζσο πξνζερέο δηάζηεκα δελ αλακέλεηαη λα ζεκεησζεί θηλεηηθφηεηα ζην πεδίν ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ, ιφγσ ησλ επηθείκελσλ εθινγψλ ηεο 8
εο

 Ινπλίνπ 2017 ζηε Μεγάιε Βξεηαλία, 

θαηαιήγεη ηέινο ε κειέηε ηνπ Τκήκαηνο Δξεπλψλ ηεο γεξκαληθήο Τξαπέδεο Commerzbank.  

 

Βεξνιίλν, Μάΐνο 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


