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Από τη συντακτική ομάδα του Bloomberg View
Μετις διαπραγματεύσεις του Brexit να έχουν παραλύσει και με λιγότερες από 100 ημέρες να
απομένουν μέχρι να εξαντληθεί ο χρόνος, αξίζει να θυμηθούμε ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου
Βασιλείου -παρά τις διαβεβαιώσεις της- παραμένει εντελώς ανέτοιμη για μια έξοδο από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Το να προσποιείται το αντίθετο δεν βοηθά κανέναν.
Τιςτελευταίες εβδομάδες, η κυβέρνηση έχει αρχίσει να κάνει κάποιες απεγνωσμένες κινήσεις
προετοιμασίας. Έχει βάλει στον "κουμπαρά" 2 δισεκατομμύρια λίρες για το σενάριο της άτακτης
εξόδου, έχει προσλάβει περίπου 10.000 άτομα και έχει ανακατατάξει εκατοντάδες δημόσιους
υπαλλήλους για να στηρίξει τα τμήματα με ελλειμματικό προσωπικό. Είναι επίσης
κάπως ανησυχητικό ότι έχει θέσει περίπου 3.500 στρατιώτες σε κατάσταση ετοιμότητας.
Όλααυτά ισοδυναμούν με μια πανάκριβη μπλόφα. Εξαρχής η βρετανική κυβέρνηση επιχείρησε να
χρησιμοποιήσει την προοπτική μιας χαοτικής εξόδου ως διαπραγματευτικό μοχλό -

"Καθόλου συμφωνία δεν είναι καλύτερο από μια κακή συμφωνία", όπως έχει πει και η
πρωθυπουργός Theresa May. Δεν ήταν ποτέ τρομερά πειστική, κυρίως επειδή το Ηνωμένο
Βασίλειο δεν έκανε σχεδόν τίποτα για να προετοιμαστεί. Το να προσποιούνται ότι θα σοβαρευτούν
τώρα, μόλις τρεις μήνες πριν την έξοδο, είναι σκέτο παραλήρημα. Οι διαπραγματευτές της ΕΕ
γνωρίζουν πολύ καλά ότι η Βρετανία δεν θα μπορούσε ποτέ να αποδεχθεί τις συνέπειες της μη
συμφωνίας - και αυτές οι δαπανηρές προετοιμασίες δεν θα τους οδηγήσουν σε νέες
παραχωρήσεις.
Πρέπεινα επαναλάβουμε ότι μια έξοδος χωρίς συμφωνία θα ήταν καταστροφή. Εν μια νυκτί θα
επέλθουν τελωνειακοί και ρυθμιστικοί φραγμοί. Οι άδειες και εγκρίσεις που εκδίδονται στη
Βρετανία δεν θα ισχύουν πλέον πέρα από τα σύνορά της. Οι αλυσίδες εφοδιασμού θα παγώσουν.
Η διανομή τροφίμων μπορεί να καταρρεύσει. Η ανάπτυξη θα πατήσει φρένο, η λίρα θα βυθιστεί, οι
τιμές μπορεί να φτάσουν στα ύψη και η ανεργία μπορεί να διπλασιαστεί. Και όλα αυτά χωρίς να
υπολογιστούν οι μη οικονομικές συνέπειες: η αστυνομία της Βρετανίας θα μπορούσε να χάσει την
πρόσβαση σε εργαλεία εντοπισμού τρομοκρατών, τα βρετανικά αεροπλάνα και οι πιλότοι θα
μπορούσαν να μείνουν καθηλωμένα, τα νοσοκομεία θα μπορούσαν να χάσουν τα φάρμακά τους
και τα σκουπίδια θα μπορούσαν να συσσωρευτούν.
Όσοζοφερές και αν είναι αυτές οι επιπτώσεις, η κυβέρνηση δεν έχει προσφέρει ουσιαστικές
λεπτομέρειες για το πώς σκοπεύει να τις μετριάσει. Τα όποια σχέδια για την αντιμετώπιση της
έλλειψης φαρμάκων και τροφίμων έχουν καταρτιστεί σχεδόν μυστικά. Οι ιδέες που έχει μοιραστεί
δημοσίως - η ναύλωση πλοίων σε μαζική κλίμακα για για την παράδοση κρίσιμων προμηθειών,
παραδείγματος χάριν - ήταν αγχωτικά μη ρεαλιστικές.
Δενέχει κάνει επίσης σχεδόν τίποτα για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις. Άρχισε να δημοσιεύει
επίσημες προβλέψεις σχετικά με την έξοδο χωρίς συμφωνία μόλις τον Αύγουστο, δίνοντας έτσι
στις επιχειρήσεις μόλις επτά μήνες για να προετοιμαστούν. Στελέχη δηλώνουν ότι είχαν μείνει στο
σκοτάδι. Οι μικρές επιχειρήσεις αναφέρουν ότι αγνοήθηκαν πλήρως. Το 94% των επιχειρήσεων σε
μια έρευνα διαμαρτυρήθηκε για την απουσία πληροφόρησης.
Ακόμηκαι όταν ξεκίνησε ένας πιο αποφασιστικός σχεδιασμός, τα αποτελέσματα δεν ήταν πιο
ενθαρρυντικά. Πάρτε για παράδειγμα τους ελέγχους στα σύνορα. Σε ένα σενάριο χωρίς συμφωνία,
το Ηνωμένο Βασίλειο θα χρειαστεί να επεξεργάζεται περίπου 260 εκατομμύρια τελωνειακές
δηλώσεις ετησίως, σε σύγκριση με περίπου 55 εκατομμύρια σήμερα. Ένας πρόσφατος έλεγχος
διαπίστωσε ότι 11 από τα 12 κρίσιμα συστήματα πληροφορικής που προορίζονται να χειριστούν
αυτόν τον πρόσθετο κατακλυσμό δεν θα είναι έτοιμα εγκαίρως, ούτε θα είναι έτοιμες οι
απαραίτητες υποδομές ή το προσωπικό. Ως αποτέλεσμα, η κυβέρνηση πιθανότατα θα
παρακάμψει τους ελέγχους ρυθμιστικής συμμόρφωσης και ασφάλειας πολλών αγαθών που
προέρχονται από την ΕΕ, μια κατάσταση που παραδέχεται ότι είναι "χειρότερη από τη βέλτιστη".
Μιακαλύτερη προσέγγιση σε όλα αυτά θα ήταν η ειλικρίνεια. Ο χρόνος για μπλόφες τελείωσε.
Καμία κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να δεχθεί μετά χαράς μια καταστροφή της κλίμακας ενός
άτακτου Brexit, και η May πρέπει απλά να το πει. Εάν το Κοινοβούλιο απορρίψει τη συμφωνία της

για το Brexit τον Ιανουάριο - όπως κατά πάσα πιθανότητα θα κάνει - θα πρέπει να πιέσει αμέσως
για να καθυστερήσει η διαδικασία του άρθρου 50 και να σταματήσει η αντίστροφη μέτρηση. Αυτό
θα έδινε χρόνο είτε για νέες εκλογές είτε, πολύ καλύτερα, για ένα δεύτερο δημοψήφισμα που θα
έδινε τελικά την ευκαιρία στο λαό να λύσει αυτό το αδιέξοδο.
To να συνεχίσει τις προετοιμασίες για ένα Brexit χωρίς συμφωνία θα καταφέρει μόνο να
μεγεθύνει τη ζημιά. Δαπανώνται μεγάλα ποσά για να διατηρηθεί μια ψευδαίσθηση που δεν
ξεγελάει κανέναν. Εν τω μεταξύ, δεν σημειώνεται πρόοδος όσον αφορά τις πιο ρεαλιστικές
επιλογές – και το τικ τακ συνεχίζεται.
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