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Έρευνες για επιπτώσεις πρόσφατης συμφωνίας ΕΕ – ΗΒ για μεταβατική περίοδο μετά την 

Έξοδο 

 

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το Chartered Institute of Procurement and 

Supply (Cips), μια στις επτά ευρωπαϊκές εταιρείες οι οποίες έχουν βρετανούς προμηθευτές έχει 

μεταφέρει μέρος ή το σύνολο των δραστηριοτήτων της εκτός Ηνωμένου Βασιλείου. 

Καθώς το ΗΒ και η ΕΕ συμφώνησαν για μια μεταβατική περίοδο διατήρησης των 

εμπορικών σχέσεών τους μέχρι το τέλος του 2020 ως έχουν, η εν λόγω έρευνα, που 

συμπεριέλαβε περίπου 2.000 διαχειριστές της εφοδιαστικής αλυσίδας έδειξε ότι οι εμπορικοί 

αυτοί σύνδεσμοι έχουν ήδη διαταραχθεί. 

Εκτός από την απόφαση των εταιρειών της ΕΕ για μετεγκατάσταση των αλυσίδων 

εφοδιασμού τους, το ένα τρίτο των βρετανικών εταιρειών με προμηθευτές στην ΕΕ  έχει 

αυξήσει, από το δημοψήφισμα και έπειτα, τις τιμές των προϊόντων του λόγω της ασθενέστερης 

λίρας. Ένα άλλο 41% σχεδιάζει να αυξήσει στο μέλλον τις τιμές για να αντισταθμίσει τα θέματα 

που σχετίζονται με το Brexit, όπως οι πιθανοί διαφορετικοί κανονισμοί και το ενδεχόμενο 

κόστος των συνόρων. 

Παράλληλα, η έρευνα καταγράφει μια ολοένα και πιο αρνητική στάση των επιχειρήσεων 

της ΕΕ απέναντι στους προμηθευτές του Ηνωμένου Βασιλείου, με το 42% των ερωτηθέντων να 

ισχυρίζονται ότι δεν θεωρούν ότι τα βρετανικά προϊόντα ξεχώρισαν από το πλήθος. 

Οι υπεύθυνοι του  Iνστιτούτου Cips, εκτιμούν ότι οι επιχειρήσεις έχουν λίγες επιλογές 

και μεταφέρουν ένα μέρος του αυξανόμενου κόστους τους στους καταναλωτές προκειμένου να 

προστατεύσουν τα περιθώρια κέρδους τους και να παραμείνουν στην αγορά. Επίσης, 

σχολιάζοντας την πρόσφατη συμφωνία ΕΕ – ΗΒ για το καθεστώς μετάβασης μέχρι το 2020 

ανέφεραν ότι ένα σκληρό Brexit είναι σήμερα το μοναδικό σενάριο για το οποίο οι επιχειρήσεις 

μπορούν να προετοιμαστούν επαρκώς λόγω της συνεχιζόμενης έλλειψης σαφήνειας γύρω από το 

μελλοντικό εμπορικό περιβάλλον. 

Για το τελευταίο αυτό θέμα, εκπρόσωπος της εταιρείας ΕΥ, δήλωσε ότι το σημείο μη 

επιστροφής στην προετοιμασία πολλών επιχειρήσεων για το Brexit έχει ήδη περάσει. Παρά το 

χαρακτηρισμό της συμφωνηθείσας μεταβατικής περιόδου ως ενός εξαιρετικά ευπρόσδεκτου 

βήματος, κατά την ΕΥ, τίθεται τώρα το ερώτημα κατά πόσον η βιομηχανία, ιδιαίτερα οι 

μικρότερες επιχειρήσεις, θα είναι έτοιμες εγκαίρως ακόμα και με μεταβατική περίοδο 21 μηνών 

ή αν η 1η Ιανουαρίου 2021 είναι «η νέα άκρη του γκρεμού». 

Ένας από τους τομείς που πιέζονται περισσότερο είναι τα τρόφιμα και τα ποτά, καθώς οι 

βρετανοί παραγωγοί βασίζονται σε εισαγωγές προϊόντων από την ΕΕ και τον υπόλοιπο κόσμο. 

Ακόμα και αν υποτεθεί ότι το ΗΒ  υπογράφει συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών με την ΕΕ, που 

θα τεθεί σε ισχύ το 2021, παρόμοια με αυτή της ΕΕ με τον Καναδά, υπάρχει ο κίνδυνος να μην  

απαλλάσσονται τα επεξεργασμένα τρόφιμα του Ηνωμένου Βασιλείου από το δασμολόγιο της 

ΕΕ, διότι τα συστατικά που περιέχουν αυτά περιλαμβάνουν μεγάλο ποσοστό πρώτων υλών 

εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου. 
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Η βιομηχανία τροφίμων συμβάλλει κατά 50% περισσότερο στην οικονομία του 

Ηνωμένου Βασιλείου από τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και το 70% των εξαγωγών της 

κατευθύνονται στην ΕΕ, σύμφωνα με τους εκπροσώπους αυτής. Χωρίς πολύ χαλαρότερους 

κανόνες καταγωγής από ό,τι στις υπάρχουσες συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου της ΕΕ, ο Γενικός 

Διευθυντής της Εθνικής Ένωσης Βρετανικών και Ιρλανδικών Αλευρόμυλων, προειδοποίησε ότι 

οι παραγωγοί τροφίμων εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ένα "κρυμμένο σκληρό Brexit". 


