Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΥΓΓΓΡΑΦΗ:
ΘΕΑΝΩ ΑΓΑΛΟΓΛΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Το Δίλημμα των Βρετανών Πολιτών:
Παραμονή ή Έξοδος;

ΙΑΚΩΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

• Ένα «Brexit» θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για το Ηνωμένο Βασίλειο οδηγώντας
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τη χώρα σε μία περίοδο πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας. Η χώρα θα χάσει
πολλά από τα προνόμια που διαθέτει ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Οι πιθανές συνέπειες ενός «Brexit» δεν θα είναι ομοιογενείς για όλο το βρετανικό
πληθυσμό. Ο αντίκτυπός τους θα εξαρτηθεί από παράγοντες όπως η κοινωνική τάξη
και η γεωγραφία.
• Ένα «Brexit» θα επηρεάσει τις ευρωπαϊκές πολιτικές στους τομείς του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, του μέλλοντος της ευρωζώνης, της πολιτικής ασφάλειας και
του μεταναστευτικού. Η Ευρώπη θα κληθεί να λάβει άμεσα αποφάσεις αναπλήρωσης/αντικατάστασης του βρετανικού κενού.
• Η άνοδος ευρωσκεπτικιστικών κομμάτων σε διάφορες χώρες αναμένεται να αυξηθεί. Το σενάριο διάλυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υπερβολικό αλλά η Ευρώπη
θα πληγεί από κρίση εσωστρέφειας.
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Και αυτό γιατί η καινούργια συμφωνία μετα-

Ο κ. Blockmans προέβλεψε πως η Γερμανία

ξύ

Βασιλείου-Ευρωπαϊκής

θα αυξήσει ακόμη περισσότερο την επιρροή

Ένωσης θα πρέπει να εγκριθεί από όλες τις

της σε περίπτωση «Brexit», οδηγώντας σε

27 κυβερνήσεις και το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-

μεγαλύτερες εντάσεις σε χώρες που βλέπουν

λιο. Οι διαπραγματεύσεις θα είναι ιδιαίτερα

καχύποπτα το Βερολίνο. Για αυτό και η Γερ-

δύσκολες σε περίπτωση που κράτη-μέλη α-

μανία θα πρέπει να κάνει την αυτοκριτική

σκήσουν βέτο.

της. Μάλιστα, ενόψει των εκλογών που θα
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πραγματοποιηθούν το 2017 σε Γαλλία και
Τέλος, ο κ. Blockmans έδωσε ιδιαίτερη έμ-

Γερμανία, θα πρέπει να απαντηθούν με σα-

φαση στην επόμενη μέρα ενός ενδεχόμενου

φήνεια ερωτήματα που αφορούν τον ευρω-

«όχι». Σημαντικό θα είναι αν θα γίνει η απο-

παϊκό προϋπολογισμό, το μέλλον της ευρω-

σύνδεση σε πνεύμα συνεργασίας ή αν το δι-

ζώνης, την πολιτική ασφάλειας και το μετα-

αζύγιο θα είναι δύσκολο χωρίς τη διευθέτη-

ναστευτικό. Και αυτό γιατί τόσο η βρετανική

ση των νομικών εκκρεμοτήτων. Αν η κυβέρ-

στερλίνα όσο και το ευρώ αναμένεται να υ-

νηση Κάμερον δεν δρομολογήσει την 24η

ποτιμηθούν, με τον ευρωπαϊκό προϋπολογι-

Ιουνίου τη διαδικασία του άρθρου 50 της

σμό να χάνει περίπου 10,5 δισεκατομμύρια

Συνθήκης της Λισσαβόνας μπορεί να περά-

ευρώ, αν το Ηνωμένο Βασίλειο βγει από την

σουν πολλά χρόνια μέχρι μία κυβέρνηση να

Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια στιγμή, η απο-

το πράξει. Ο μεγάλος κίνδυνος για το Ηνω-

χώρηση της χώρας θα αποδυναμώσει την

μένο Βασίλειο, μάλιστα, θα είναι να μην έχει

ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας και ασφάλειας

πρόσβαση στην ενιαία αγορά λόγω λανθα-

και τη μάχη κατά της τρομοκρατίας, και θα

σμένων χειρισμών. Ταυτόχρονα, σημαντικές

δυσκολέψει η προσπάθεια δημιουργίας κοι-

θα είναι οι συνέπειες για τo City του Λονδί-

νών ευρωπαϊκών συνόρων.

νου ως παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό κέντρο, ενώ και η βρετανική βιομηχανία θα
κληθεί να αντιμετωπίσει τη γραφειοκρατία
των Βρυξελλών σχετικά με τις άδειες και την
ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος. Και
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βέβαια, ο κ. Blockmans, δεν αγνόησε το γεγονός πως οι Βρετανοί πολίτες θα χάσουν το
αυτόματο δικαίωμα να εργάζονται σε άλλες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παρόλο που οι επιπτώσεις ενός «Brexit» θα
είναι γενικά αρνητικές, ο κ. Blockmans χαρακτήρισε υπερβολικές τις εκτιμήσεις περί
κατάρρευσης του ευρωπαϊκού οικοδομήματος που βασίζεται σε δεσμούς μεταξύ κρατών οι οποίοι αναπτύχθηκαν μεταπολεμικά.
Παρά την κρίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση παράγει το 25% του παγκόσμιου ΑΕΠ και παραμένει πρώτη στο δίκτυο της ανθρώπινης ανάπτυξης. Συνεχίζει, επίσης, να αποτελεί
παράδειγμα επιτυχημένης διεθνούς συνεργασίας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα θα είναι η
ενίσχυση του ευρωσκεπτικιστικού κινήματος

