
Μ
ΕΛΕΤΩΝΤΑΣ τις σηµαντι-
κότερες προκλήσεις που 
θα αντιµετωπίσει η Ευ-
ρώπη το 2018, δεν µπο-
ρούµε να παραβλέψουµε 
το Brexit. Η έως τώρα 

εξέλιξη των διαπραγµατεύσεων, ωστόσο, 
αποδεικνύει ότι η ΕΕ έχει ήδη αποτρέψει 
το ενδεχόµενο να επέλθει σοβαρό συστη-
µικό ρίσκο από αυτό. Αντιθέτως, οδυνηρές 
φαίνεται να είναι οι σχετικές εξελίξεις για 
τη Μεγάλη Βρετανία. Ας πάρουµε τα πράγ-
µατα µε τη σειρά. 

«Αν η επιλογή µας είναι µεταξύ ελπίδας 
και φόβου, επιλέγουµε την ελπίδα», ανέ-
φερε µε έπαρση η «Daily Telegraph» στην 
πρώτη σελίδα της λίγες µόλις ηµέρες πριν 
από το δηµοψήφισµα για το Brexit, εκφρά-
ζοντας τη στήριξή της στην καµπάνια για 
την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ενω-
ση. Σηµείωνε, µάλιστα, ότι ήταν ενδεικτι-
κό του πόσο εύθραυστη είναι η ΕΕ το ότι η 
αποχώρηση ενός από τα µέλη της απειλού-
σε να την αποσταθεροποιήσει οριστικά και 
αµετάκλητα. 

ΤΑ ΛΟΓΙΑ της συντακτικής οµάδας της 
«Telegraph» αποδείχτηκαν προφητικά, από 
την αντίστροφη, ωστόσο, όψη. Το Brexit πε-
ρισσότερο µε «βόλτα στο κενό» µοιάζει έως 
τώρα, παρά µε ένα ελπιδοφόρο νέο κεφά-
λαιο στην ιστορία της χώρας, όπως τουλά-
χιστον το οραµατίζονταν οι υποστηρικτές 
του µε το σλόγκαν «Global Britain». Επίσης, 
το Brexit όχι µόνο δεν έθεσε σε λειτουργία 
ντόµινο αρνητικών εξελίξεων για την Ευρώ-
πη, αλλά, αντιθέτως, ώθησε σε συσπείρωση 
τα κράτη-µέλη. 

Τα ευρωσκεπτικιστικά κόµµατα ηττήθη-
καν στις εθνικές εκλογές στην Ολλανδία και 
τη Γαλλία, στην τελευταία δε ο θρίαµβος του 
Εµανουέλ Μακρόν είχε ως κύριο θεµέλιό 
του το σχέδιο για µια νέα Ευρώπη. Ταυτό-
χρονα ξεκίνησε ο διάλογος για περαιτέρω 
ενοποίηση, ενάντια σε όλες τις προβλέψεις 
για πολιτικό κατακερµατισµό. Το ίδιο ση-
µαντική ήταν η άνθηση της οικονοµίας της 
Ζώνης του Ευρώ, µε τις τελευταίες προβλέ-
ψεις να τη θέλουν να αναπτύσσεται µε τον 
ταχύτερο ρυθµό της τελευταίας δεκαετίας 
(αύξηση 2,2% επί του πραγµατικού ΑΕΠ). 

ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ, ιδιαίτερα χαµηλούς ρυθµούς 
ανάπτυξης σε σχέση µε την Ευρωζώνη προ-
βλέπουν Βρυξέλλες και ∆ΝΤ για τη Μεγάλη 
Βρετανία, ενώ, σύµφωνα µε τους «Financial 
Times», το Brexit έχει ήδη στοιχίσει δισε-
κατοµµύρια στερλίνες στη χώρα: το Ακαθά-
ριστο Εθνικό Προϊόν υπολογίζεται αυτή τη 
στιγµή σχεδόν 1 τοις εκατό χαµηλότερο σε 
σχέση µε το ενδεχόµενο η Βρετανία να µην 
είχε αποφασίσει να φύγει από την ΕΕ. 

Η στερλίνα επίσης έχει χάσει 10 τοις 
εκατό επί της συνολικής της αξίας, ενώ ο 
πληθωρισµός έχει ανέβει από το 0,4 στο 
3,1 τοις εκατό, το εισόδηµα των εργαζοµέ-
νων συνεχώς συρρικνώνεται, η αξία των 
σπιτιών άρχισε να υποχωρεί, ενώ χιλιά-
δες δουλειές έχουν ήδη χαθεί στο City του 
Λονδίνου. 

ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο, η συµφωνία επί 
της αρχής της 8ης ∆εκεµβρίου ως προς τα 
προαπαιτούµενα προσέφερε στην Τερέ-
ζα Μέι πολύτιµο οξυγόνο, την ίδια όµως 
στιγµή που υπέστη σοβαρή ήττα από τους 
ίδιους τους βουλευτές της, οι οποίοι πέτυ-
χαν την ψήφιση τροπολογίας που δίνει στο 
Κοινοβούλιο τον τελευταίο λόγο αναφορικά 
µε την έγκριση της συµφωνίας µε την ΕΕ. 
Της προσπάθειας αυτής ηγήθηκε ο πρώ-
ην γενικός εισαγγελέας Ντόµινικ Γκριβ, ένα 
από τα κορυφαία νοµικά µυαλά της χώρας, 
ο οποίος έχει αναδείξει τα σοβαρά συνταγ-
µατικά κενά στη νοµοθεσία για το Brexit. 

ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ, η ΕΕ έχει ήδη φέρει τη 
Μεγάλη Βρετανία σε ιδιαίτερα δυσχερή 
θέση. Το αποδεικνύει, άλλωστε, το γεγονός 
ότι η βρετανική κυβέρνηση υπαναχώρησε 
απ’ όλες σχεδόν τις αρχικές της διεκδική-
σεις: συµφώνησε να πληρώσει λογαρια-

σµό για το διαζύγιο που µπορεί να φτάσει 
ακόµη και τα 50 δισ. ευρώ, δέχτηκε, µετα-
ξύ άλλων, την αρµοδιότητα του (απεχθούς 
για τους Βρετανούς) ∆ικαστηρίου της ΕΕ 
σχετικά µε τα δικαιώµατα των πολιτών της 
ΕΕ, ενώ στο ακανθώδες θέµα της Βόρειας 
Ιρλανδίας δεσµεύτηκε για πλήρη ευθυγράµ-
µιση µε τους όρους της κοινής αγοράς και 
της τελωνειακής ένωσης ώστε να αποφευ-
χθεί ένα «σκληρό σύνορο». 

ΠΩΣ ∆ΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ, λοιπόν, η πορεία των 
διαπραγµατεύσεων από εδώ και στο εξής; 
Θα απαντήσω στο ερώτηµα αυτό αναφε-
ρόµενος σε οµιλία του Ντόµινικ Γκριβ τον 
Οκτώβριο του 2016, σε εκδήλωση ακαδη-

µαϊκής δεξαµενής σκέψης την οποία έχω 
την τύχη να διευθύνω. Η σηµαντικότερη 
πρόκληση για τη Βρετανία µέσα στους επό-
µενους µήνες, µας ανέφερε, είναι να ξεκα-
θαρίσει τι ακριβώς θέλει να επιτύχει στις 
διαπραγµατεύσεις· «η ιδέα ότι θα πάµε σε 
αυτές χωρίς τουλάχιστον µια κάποια τεχνη-
τή συναίνεση, αν όχι πραγµατική συναίνε-
ση, εγκυµονεί πολύ σοβαρούς κινδύνους. 
Η ΕΕ θα µας χτυπήσει χωρίς οίκτο». ∆εκα-
τέσσερις µήνες αργότερα, η Βρετανία ακό-
µη δεν έχει αποφασίσει τι θέλει να επιτύχει 
στις διαπραγµατεύσεις: Καθεστώς «Ελβετί-
ας», «Νορβηγίας» ή µήπως µια εµπορική 
συµφωνία παραπλήσια µε αυτή που έχει 
συνάψει η ΕΕ µε τον Καναδά; Η συνέχεια, 
λοιπόν, προµηνύεται αρκετά δυσοίωνη. 

Πάντως, ο Γκριβ δεν επιχείρησε να δαιµο-
νοποιήσει την ΕΕ. Απλώς, µε πνεύµα εµπει-
ρικό, διέγραψε τις παγίδες που είναι εγγε-
νείς στη διαδικασία του Αρθρου 50, η οποία 
εκχωρεί όλα τα διαπραγµατευτικά πλεονε-
κτήµατα στους θεσµούς της ΕΕ, τη στιγµή 
που δηµιουργεί τροµακτική αβεβαιότητα 
στο κράτος-µέλος που επιχειρεί να αποχω-
ρήσει από αυτή. 

ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΝΤΩΣ, πρόκειται για ένα επι-
χείρηµα που θα ήταν ενδιαφέρον να τεθεί 
υπόψη του Γιάνη Βαρουφάκη, ο οποίος στο 
πρόσφατο βιβλίο του, «Ενήλικες στο ∆ωµά-
τιο», παρουσιάζει την ΕΕ ως προς το Brexit 
ως έναν διεφθαρµένο θεσµό που θα χρη-
σιµοποιήσει ανήθικα µέσα για να επιτύχει 
στις διαπραγµατεύσεις. 

Ωστόσο, δεν λαµβάνει υπόψη του, νοµί-
ζω, ότι η ΕΕ δεν χρειάζεται να κάνει κάτι 
τέτοιο, από τη στιγµή που κρατάει όλα τα 
χαρτιά στα χέρια της, µε τη Μεγάλη Βρε-
τανία ήδη να ασφυκτιά κάτω από την πί-

εση των αµείλικτων προθεσµιών του Αρ-
θρου 50. 

ΟΛΑ, ΛΟΙΠΟΝ, συνηγορούν στο ότι η ΕΕ 
έχει ήδη τη Μεγάλη Βρετανία «στα σκοινιά». 
Εδώ, λοιπόν, χρειάζεται να επιδείξει η ΕΕ ιδι-
αίτερη σύνεση. Τη µάχη αυτή θα πρέπει να 
επιδιώξει να την κερδίσει στα σηµεία, όχι µε 
νοκ άουτ. Μια καλή εµπορική συµφωνία θα 
είναι συµφέρουσα οικονοµικά και για την 
ΕΕ. Αντιθέτως, οικονοµική κρίση στη Βρετα-
νία θα δηµιουργήσει κίνδυνο µετάδοσής της 
στα κράτη-µέλη. ∆εν θα πρέπει επίσης να λη-
σµονεί η Ευρώπη ότι 48 τοις εκατό του πλη-
θυσµού ψήφισε υπέρ της παραµονής στην 
ΕΕ και ότι πολλοί είναι ακόµη αυτοί που δί-
νουν τη µάχη τους ώστε το Ηνωµένο Βασί-
λειο να διατηρήσει όσο το δυνατόν πιο στενή 
σχέση µε την Ευρώπη µετά το Brexit. 

ΥΠΟ ΕΝΑ ευρύτερο πρίσµα, η ΕΕ θα πρέ-
πει να εξετάσει τους βαθύτερους λόγους 
που οδήγησαν έναν από τους κύριους εταί-
ρους της να την εγκαταλείψει. Οι πρόσφατες 
εξαγγελίες του Μακρόν από το Πανεπιστή-
µιο της Σορβόννης για µια νέα Ευρώπη θα 
µπορούσαν ενδεχοµένως να αποτελέσουν 
την αφετηρία µιας µελλοντικής σχέσης µε 
τη Μεγάλη Βρετανία, ακόµη και να επιτρέ-
ψουν την επιστροφή της σε αυτή κάποια 
στιγµή. «Μέσα σε µια ΕΕ που θα έχει επα-
νιδρυθεί και απλοποιηθεί, σύµφωνα µε τις 
προτάσεις µου, δεν µπορώ να φανταστώ ότι 
το Ηνωµένο Βασίλειο δεν θα µπορέσει να 
βρει -και πάλι- τη θέση του», δήλωσε ο Γάλ-
λος Πρόεδρος. Το µέλλον θα δείξει. 

* Αντιπρύτανης και Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής 
Σχολής, Brunel University London, διευθυντής της 
ακαδηµαϊκής δεξαµενής σκέψης Britain in Europe

Ολα συνηγορούν 
ότι η ΕΕ έχει ήδη τη Μεγάλη 
Βρετανία «στα σκοινιά». 
Χρειάζεται να επιδείξει 
ιδιαίτερη σύνεση. 
Τη µάχη αυτή θα πρέπει 
να την κερδίσει στα σηµεία. 
Οχι µε νοκ άουτ

Brexit: Quo vadis Μεγάλη Βρετανία;

ΤΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ*
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