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 ЛОНДОН - Британски премијер Борис Џонсон поручио је данас да Лондон "жели
споразум о слободној трговини" са Европском унијом, али не по сваку цену.

  Обраћајући се пословним лидерима и страним дипломатама у Лондону, Џонсон је навео
да "избор није једноставно - 'договор или нема договора' јер имамо споразум",
алудирајући на споразум о изласку Уједињеног Краљевства из ЕУ.   

Према његовим речима, нема потребе да се Британија трговинским споразумом обавеже
на правила ЕУ о конкуренцији, субвенцијама, социјалној заштити, животној средини више
него што би ЕУ требало да се обавеже на британске прописе.

  

"Велика Британија ће одржавати највише стандарде у овим областима... а да на то није
принуђена споразумом. Питање гласи: хоћемо ли инсистирати на томе да ЕУ чини све
што ми радимо као цену слободне трговине? Хоћемо ли? Наравно да не", рекао је
Џонсон, преноси Ројтерс.

  

Додао је да Британија жели свеобухватни споразум са Бриселом о слободној трговини
сличан оном какав ЕУ има са Канадом, али да у случају да не успе у томе, што сматра
мало вероватним, онда ће своју трговину "морати да заснује на постојећем споразуму о
изласку" из Уније.
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"Питање је да ли ћемо договарати трговински однос са ЕУ налик оном са Канадом или
оном који је сличнији трговини са Аустралијом и не сумњам да ће у било ком од та два
случаја Велика Британија напредовати", рекао је Џонсон.

  

Он је истакао да се Британија неће прикључити неким одлукама које наносе штету
другима, наводећи да није изашла из ЕУ да би подривала европске стандарде.

  

"Нећемо се бавити било каквим дампингом, било комерцијалним, било друштвеним или
еколошким", додао је.

  

Осврнувши се на питање субвенција, Џонсон је навео да "Француска троши двоструко
више на државну помоћ од Велике Британије, а Немачка три пута више".

  

"Ко онда користи субвенције за нелојалну конкуренцију? Не Велика Британија", запитао
је он.

  

Британски премијер је такође констатовао да је слободна трговина учинила више од
било које друге појединачне економске идеје да се милијарди људи извуку из
сиромаштва и то невероватно брзо, али је додао да ефекти те "магичне добробити
ишчезавају".

  

"Слободна трговина се гуши, а то није кривица људи, није кривица појединачних
потрошача. Бојим се да су политичари ти који воде, меркантилисти су свуда,
протекционисти све више узимају маха. Од Брисела до Кине и Вашингтона, тарифама се
маше као тољагама. Све више се шире нецаринске баријере, тензије као резултат тога
издувавају ваздух из точкова светске економије", рекао је Џонсон.

  

Он је оценио да је човечанству потребна нека влада у свету која је спремна да се снажно
заузме за слободу трговине, "нека држава која је спремна да скине своје наочаре
Кларка Кента да скочи у телефонску говорницу и из ње изађе са огртачем као
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суперснажни борац за права становника земље да слободно купују и продају једни од
других".

  

"Ако будемо храбри и ако се заиста залажимо за логику наше мисије - отвореност,
великодушност, повезаност са светом, борба за глобалну слободну трговину сада када је
слободној глобалној трговини потребан један борац - верујем да можемо постићи
огроман успех у том подухвату за Британију, за наше европске пријатеље и за свет",
поручио је Џонсон, преноси Ројтерс.

  

(Танјуг)
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