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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΜΕ «ΑΠΟΦΑΣΗ-ΧΡΗΣΜΟ» ΖΗΤΑ «EXTRA TIME»
ΓΙΑ «DEAL BREXIT»
Σε ένα διαιρεμένο Βρετανικό κοινοβούλιο, ο Μ. Τζόνσον, το μόνο που κατάφερε να πάρει ήταν μία απόφασηχρησμό 322 βουλευτών να ζητήσει παράταση χρόνου από την ΕΕ για να περάσει τη συμφωνία μέσω του
βρετανικού νομοθετικού Σώματος. Αν τελικά τα καταφέρει, θα περάσει στην Ιστορία ως ο ηγέτης που
ολοκλήρωσε ένα deal Brexit με θετικό ή αρνητικό τρόπο. Αν αποτύχει, θα βρεθεί αντιμέτωπος με αυτό που
υποσχέθηκε επανειλημμένα ότι θα φέρει εις πέρας το Brexit «πάση θυσία», μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.
Ενημερωτικά, το νέο κείμενο της ΕΕ για συμφωνία περιλαμβάνει αλλαγές στο πρωτόκολλο Ιρλανδίας-Βόρειας
Ιρλανδίας, γνωστό ως backstop, αλλά και στη πολιτική διακήρυξη για την μελλοντική εμπορική σχέση ΕΕ και
Βρετανίας. Τα 6 βασικά σημεία της νέας αναθεωρημένης πρότασης είναι:
1) Η Βόρεια Ιρλανδία θα παραμείνει εντός της ενιαίας αγοράς της ΕΕ και θα υπόκειται στους ευρωπαϊκούς
κανόνες. Αυτό σημαίνει πως δεν θα υπάρχουν τελωνειακοί έλεγχοι στα σύνορα μεταξύ Ιρλανδίας και
Βόρειας Ιρλανδίας. Με αυτόν τον τρόπο, αποτρέπεται το ενδεχόμενο δημιουργίας «σκληρών» συνόρων
ανάμεσα στις δύο χώρες.
2) Η Βόρεια Ιρλανδία θα παραμείνει τελωνειακά διασυνδεδεμένη με το υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο. Στα
εμπορικά προϊόντα που θα φτάνουν στη Βόρεια Ιρλανδία από άλλες περιοχές της Βρετανίας δεν θα
επιβάλονται δασμοί, εφόσον εκλείπει η πιθανότητα εισαγωγής τους στην ευρωπαϊκή αγορά. Σε διαφορετική
περίπτωση, η ΕΕ θα επιβάλει δασμούς.
3) Ο ΦΠΑ που θα εφαρμοστεί στην Βόρεια Ιρλανδία, θα βασίζεται στο ευρωπαϊκό δίκαιο. H Βρετανία θα
μπορεί να εφαρμόσει μειωμένους φορολογικούς συντελεστές και απαλλαγές από τον ΦΠΑ, σε
συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, όπως ισχύει στην Ιρλανδία.
4) Η Βόρεια Ιρλανδία θα έχει καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή της συμφωνίας. Μετά το πέρας των
πρώτων τεσσάρων ετών, το κοινοβούλιο της Βόρειας Ιρλανδίας θα κληθεί να αποφασίσει με απλή
πλειοψηφία αν θα συνεχίσει να στηρίζει την παρούσα συμφωνία.
5) Η μελλοντική οικονομική σχέση ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου θα βασίζεται σε μια Συμφωνία Ελεύθερου
Εμπορίου (FTA). Αυτό συνεπάγεται μηδενικούς δασμούς και ποσοστώσεις μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου
Βασιλείου.
6) Το Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένης της Βόρειας Ιρλανδίας, θα μπορεί να υπογράψει εμπορικές
συμφωνίες με τρίτες χώρες.
Εφόσον η συμφωνία ψηφιστεί από τη βρετανική Βουλή, θα υπάρξει μια μεταβατική περίοδος 14 μηνών έως το
τέλος του 2020, η οποία μπορεί να παραταθεί κατά ένα ή δύο έτη.
Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλης Κορκίδης, μετά την απόφαση, δήλωσε τα εξής:

«Το Brexit αποτέλεσε μία καλή ευκαιρία να τεσταριστούν επί πραγματικού τα αντανακλαστικά των ευρωπαϊκών
επιχειρήσεων ανεξαρτήτως μεγέθους ως προς την αντιμετώπιση πιθανών και απίθανων επιχειρηματικών
κινδύνων. Και ήταν μία καλή ευκαιρία η οποία οδήγησε σε επικαιροποίηση ή εκ βάθρων αναθεώρηση των
σχεδίων αυτών που κάθε επιχείρηση κάθε επιχειρηματίας οφείλει να έχει. Αυτή ίσως να είναι η σπουδαιότερη
συνέπεια μιας διαδικασίας που αφύπνισε όχι μόνο το ευρωπαϊκό, αλλά και το παγκόσμιο επιχειρείν.
Ανεξαρτήτως του αποτελέσματος που θα καταλήξουν Βρυξέλες και Λονδίνο με Deal ή no deal Brexit, ο
επιχειρηματικός κόσμος της χώρας, από το 2016 και εντεύθεν, βρέθηκε να προετοιμάζεται συνεπικουρούμενος
από την Επιμελητηριακή κοινότητα. Η οποία, ευθύς εξ αρχής, δραστηριοποιήθηκε και μέσα από τους διαύλους
που διατηρεί με την ευρωπαϊκή επιμελητηριακή κοινότητα, με στόχο την προστασία του φάσματος των
επιχειρήσεων που καλύπτει και κατόρθωσε να διαδραματίσει τον ένα από τους σημαίνοντες λόγους της
ύπαρξής της. Δηλαδή, της έγκαιρης και κυρίως ορθής ενημέρωσης τους επιχειρηματικού κόσμου μέσα από ένα
διαρκή διάλογο από τον οποίο εξήχθησαν πολύτιμα συμπεράσματα, δόθηκαν απαντήσεις αλλά και
κατασιγάστηκαν φόβοι. Ξέρετε, υπάρχει μία ελληνική παροιμία που λέει « των φ ρονίμων τα παιδιά πριν
πεινάσουν μαγειρεύουν» και, στην περίπτωση αυτή, δηλαδή των επιχειρήσεων, οι προετοιμασίες άρχισαν
εγκαίρως με την βοήθεια της Επιμελητηριακής Κοινότητας. Δεν υπήρχαν άλλωστε δικαιολογίες περί του
αντιθέτου, αφού το σίριαλ του brexit φαίνεται να συνεχίζεται.»
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