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 «Θέσεις του επιχειρηματικού κόσμου του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τη σύναψη ή 

μη Συμφωνίας Αποχώρησης» 

 

Διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας (ΔτΑ) κ. M. Carney και Γενική Διευθύντρια της 

Ομοσπονδίας Βρετανικών Βιομηχανιών (Confederation of British Industries - CBI) κας 

Carolyn Fairbairn προέβησαν σε δηλώσεις αναφορικά με τις επιπτώσεις της σύναψης ή μη 

Συμφωνίας Αποχώρησης (ΣΑ) στην επιχειρηματική κοινότητα του ΗΒ. Σημειωτέον ότι, το 

CBI εκπροσωπεί 190.000 επιχειρήσεις όλων των μεγεθών από όλες τις περιφέρειες του ΗΒ. 

Σύμφωνα λοιπόν με τις εν λόγω δηλώσεις, η επιχειρηματική κοινότητα του ΗΒ στηρίζει την 

υπογραφή των σχεδίων ΣΑ και Πολιτικής Διακήρυξης (ΠΔ), καθώς δεν είναι καθόλου 

προετοιμασμένη για το ενδεχόμενο άτακτης αποχώρησης.  

Συγκεκριμένα, ο ΔτΑ επισήμανε ότι, βάσει ερευνών της ΤτΑ, λιγότερες από τις μισές 

βρετανικές επιχειρήσεις έχουν θέσει σε εφαρμογή επιχειρηματικά σχέδια έκτακτης ανάγκης, 

ενώ απομένει να ολοκληρωθεί το 80% των απαραίτητων επιχειρηματικών ενεργειών για τη 

διαχείριση του σεναρίου no-deal.  

 

Από την πλευρά της, με σημερινό άρθρο της στους Financial Times, η Γενική 

Διευθύντρια του CBI κα Carolyn Fairbairn, επισημαίνει τρεις βασικούς λόγους υποστήριξης 

των ΣΑ και ΠΔ από τη μεριά των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα: 

 

1) Η ΣΑ μειώνει την περιρρέουσα αβεβαιότητα βραχυπρόθεσμα, αφού προβλέπει μια 

μεταβατική περίοδο 21 μηνών, η οποία απομακρύνει τον κίνδυνο του no-deal.  

Επισημαίνεται ότι, η επικρατούσα ασάφεια έχει αποδειχτεί ιδιαίτερα επιζήμια για τη 

βρετανική οικονομία, αφού οι επενδύσεις του 80% των βρετανικών εταιρειών μειώθηκαν ή 

αναβλήθηκαν με συνακόλουθες διαβρωτικές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας. 

Μετά την Έξοδο του ΗΒ από την Ενιαία Αγορά, οι εταιρείες θα κληθούν να 

αντιμετωπίσουν τις ξαφνικές απαιτήσεις πρόσθετων διαδικασιών εισαγωγής και εξαγωγής. 

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι και επιχειρηματικοί φορείς εκτιμούν ότι, οι μεγάλες επιχειρήσεις, 

συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων τραπεζών και κατασκευαστικών εταιρειών, είναι καλά 

προετοιμασμένες για την περίπτωση άτακτης αποχώρησης, σε αντίθεση με τις μικρές.  

Από τη μεριά των καλά προετοιμασμένων εταιρειών, το 97% που έχουν συντάξει 

σχέδια έκτακτης ανάγκης, προτίθενται να τα υλοποιήσουν μέχρι τα Χριστούγεννα. Τα εν λόγω 

σχέδια περιλαμβάνουν συσσώρευση αποθεμάτων και μετατόπιση θέσεων εργασίας και 

αλυσίδων εφοδιασμού από το ΗΒ.  

Στην περίπτωση των μικρών επιχειρήσεων, η υπογραφή της ΣΑ κρίνεται ακόμη πιο 

επείγουσα, λόγω της αδυναμίας τους να επενδύσουν χρόνο και πόρους στην κατάλληλη 

προετοιμασία για μια no-deal εξέλιξη, η οποία όμως πιθανόν να μην υλοποιηθεί. Σύμφωνα με 

εκτιμήσεις της Ομοσπονδίας Μικρών Επιχειρήσεων (Federation of Small Businesses, FSB), 



  

μόνο μία στις επτά μικρές εταιρείες έχει εκπονήσει σχέδια έκτακτης ανάγκης για αυτή την 

περίπτωση. Αξίζει να τονιστεί ότι το 99,3% των ιδιωτικών επιχειρήσεων απασχολεί λιγότερους 

από 50 υπαλλήλους, ενώ οι επιχειρήσεις αυτές αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 60% των θέσεων 

εργασίας του ιδιωτικού τομέα. 

Επιπροσθέτως, κάποιοι τομείς αντιμετωπίζουν εκ των πραγμάτων δυσκολίες στην 

προετοιμασία τους για ένα άτακτο Brexit. Για παράδειγμα, κανένα μονομερές σχέδιο έκτακτης 

ανάγκης δεν μπορεί να καταρτιστεί εκ των προτέρων ώστε οι μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις 

logistics, ιδιαίτερα οι οδικοί μεταφορείς, να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην ανεπάρκεια 

αδειών οδήγησης στην ΕΕ σε περίπτωση no-deal. 

To Υπουργείο Οικονομικών του ΗΒ προσφέρει συμβουλές σε μικρές επιχειρήσεις που 

εμπορεύονται με την ηπειρωτική Ευρώπη, σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του μη 

συντεταγμένου Brexit. Ωστόσο, έχει καταφέρει να εντοπίσει μόνο 145.000 εταιρείες, οι οποίες 

πληρώνουν ΦΠΑ λόγω μεγέθους τους, ενώ απομένουν να εντοπιστούν ακόμα άλλες 100.000. 

Σημειωτέον ότι, η FSB και το Ινστιτούτο Διευθυντών (Institute of Directors) έχουν προτείνει 

την έκδοση κυβερνητικών "κουπονιών σχεδιασμού", έτσι ώστε οι μικρότερες εταιρείες να 

μπορούν να αγοράσουν συμβουλές για την κατάλληλη προετοιμασία τους για τo Brexit. 

 

2) Η ΣΑ και η ΠΔ παρότι δεν αποτελούν ακόμα μια καλή μελλοντική εμπορική 

συμφωνία, εντούτοις την προοιωνίζονται.  

Η ΠΔ θέτει κάποιες βασικές αρχές, όπως εμπόριο χωρίς φραγμούς, πρόσβαση στις 

υπηρεσίες και διατήρηση γνωμοδοτικού ρόλου του ΗΒ σε ευρωπαϊκούς φορείς. Οι εν λόγω 

αρχές θα πρέπει να διαπραγματευτούν, αλλά δεν μπορούν να καταργηθούν με σκοπό τη 

σύναψη της μελλοντικής εμπορικής σχέσης. Επίσης, όσον αφορά τη μη δημοφιλή λύση 

ασφαλείας «backstop» για τη Βόρεια Ιρλανδία, η ΠΔ θέτει τα σωστά θεμέλια για τη 

μελλοντική τελική λύση.  

 

3) Το παρόν σχέδιο της ΣΑ αποτελεί τη μόνη βιώσιμη επιλογή για μια ασφαλή Έξοδο. 

 Το ΗΒ υποχρεούται να προχωρήσει άμεσα στη διαδικασία Εξόδου χωρίς άλλες 

χρονοτριβές, καθώς οι παγκόσμιες και εθνικές προκλήσεις, όπως η άνοδος της Κίνας, η 

ρομποτική επανάσταση, η αντιμετώπιση των μεγάλων ανισοτήτων στο ΗΒ και οι χαμηλές 

αποδόσεις της βρετανικής παραγωγικότητας, χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. 

 

Τέλος, η κα Fairbairn τονίζει ότι το CBI επιλέγει με πνεύμα ρεαλισμού την ήδη 

επιτευχθείσα πρόοδο και υποστηρίζει το σχέδιο της ΣΑ, έναντι άλλων αβέβαιων επιλογών, 

όπως ένα δεύτερο δημοψήφισμα, την παραμονή στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, ή κάποια 

νέα συμφωνία με την ΕΕ. Τέλος, υπογραμμίζει ότι οι επιλογές αυτές εγκυμονούν κινδύνους, 

όπως το πολιτικό χάος, τη συνταγματική κρίση, τον περαιτέρω διχασμό και τη ζημιά στη θέση 

της Βρετανίας στο παγκόσμιο στερέωμα.  

 


