ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.
Μαδρίτη, 02.04.2019

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – BREXIT:
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΣ;
Gran Hotel Inglés, Μαδρίτη, 02.04.2019
Στις 2 Απριλίου τ.έ., το Γραφείο μας παρακολούθησε εν θέματι ημερίδα, την οποία
πραγματοποίησε ο οργανισμός Madrid Network σε συνεργασία με το Βρετανικό Εμπορικό
Επιμελητήριο στην Ισπανία, τη Σχολή Βιομηχανικής Οργάνωσης και τη συμβουλευτική
εταιρεία Ayming, με κύριο αντικείμενο τις επιπτώσεις του BREXIT αναφορικά με τελωνειακά
θέματα, έμμεσους και ειδικούς φόρους.
Ο Σύμβουλος Οικονομικών Υποθέσεων της Βρετανικής Πρεσβείας στην Ισπανία παρουσίασε
τη γενικότερη οικονομικό-πολιτική κατάσταση που επικρατεί στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και
γενικότερα στην ευρωπαϊκή οικογένεια, με επίκεντρο τα ζητήματα που αφορούν τις
επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, συγκρατήθηκαν τα ακόλουθα σημεία:
•

•

•

Πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν συνειδητοποιήσει ακόμη τις οικονομικές και εμπορικές
επιπτώσεις ενός επικείμενου BREXIT, το οποίο, σε πρώτο στάδιο, θα επηρεάσει
σημαντικά τις εισαγωγικές και εξαγωγικές δραστηριότητες.
Για αυτόν το λόγο, οφείλουν να λάβουν σοβαρά υπόψη την κατάσταση και να
μεριμνήσουν για το μέλλον παίρνοντας τα κατάλληλα μέτρα, είτε δρουν ως εισαγωγικές
είτε ως εξαγωγικές επιχειρήσεις.
Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
είναι υψίστης σημασίας, καθώς είναι τα κύρια υπεύθυνα όργανα για να ρυθμίσουν το
νέο θεσμικό πλαίσιο.

Ο κ. Salvador Garriga, οικονομολόγος και τέως Ισπανός ευρωβουλευτής, αναφέρθηκε στο
ευρωπαϊκό όραμα του BREXIT. Αφού έκανε μια εκτενή ιστορική ανάλυση σχετικά με το ρόλο
του Ηνωμένου Βασιλείου στη συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρωζώνης,
ανέφερε τα εξής σενάρια:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

BREXIT άνευ συμφωνίας
Τροποποιημένη έξοδος (με συμφωνία)
Έξοδος με νέα εμπορική συμφωνία
Επέκταση του άρθρου 50 (συμφωνία με την Ε.Ε. για το Brexit)
Δεύτερο δημοψήφισμα
Παραίτηση της Βρετανίδας Πρωθυπουργού κας May και πρόωρες εκλογές

Ο εκπρόσωπος της εταιρείας συμβούλων επιχειρήσεων Αyming έκανε λόγο για τον αντίκτυπο
που πρόκειται να έχει το BREXIT στον τομέα της καινοτομίας. Λεπτομερώς:
•

Ο τομέας της καινοτομίας είναι παγκόσμιος και δεν γνωρίζει σύνορα. Χαρακτηριστικά
της καινοτομίας είναι η συνεργασία, ο συγχρονισμός και η χρηματοδότηση.
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•

•

Στην περίπτωση του BREXIT, είναι κατανοητό ότι θα αποκλειστεί το Ηνωμένο Βασίλειο
από τις πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα δυσκολευτεί η μεταξύ τους
συνεργασία.
Επιπλέον, το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποκοπεί από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και
δεν θα μπορεί να συμμετέχει με ευκολία σε ερευνητικά προγράμματα.

Τέλος, ο πρόεδρος της Επιτροπής Βρετανικών Επενδύσεων στην Ισπανία πέρασε στις
οικονομικές πτυχές του BREXIT και αναφέρθηκε στις βρετανικές επενδύσεις στην Ισπανία.
Ειδικότερα:
•
•
•
•

Το διμερές εμπόριο Ισπανίας-Ηνωμένου Βασιλείου αποφέρει κέρδη 60
δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως.
Τα τελευταία 25 χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 71,2 δις επενδύσεις σε
διμερές επίπεδο.
Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ο πρώτος ευρωπαϊκός επενδυτής στην Ισπανία.
Το 46% των ισπανικών επιχειρήσεων επιθυμεί να συνεχίσει τις εμπορικές σχέσεις με
το Ηνωμένο Βασίλειο.

Εν πάση περιπτώσει, μετά το BREXIT, οποιαδήποτε συμφωνία δεν θα έχει τα ίδια
αποτελέσματα με το τωρινό οικονομικό και εμπορικό καθεστώς μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου.
Εν κατακλείδι, το αντικείμενο της εν θέματι ημερίδας αποτέλεσε σημείο ενδιαφέροντος τόσο
για τις επιχειρήσεις όσο και για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού πρόκειται για
ένα φλέγον ζήτημα που επηρεάζει την πολιτική και οικονομική κατάσταση σε όλους τους
τομείς. Η επίτευξη ή μη συμφωνίας θα δείξει στο άμεσο μέλλον ποιες τελικά θα είναι οι ακριβείς
επιπτώσεις του BREXIT στο οικονομικό και εμπορικό σκέλος.

Άλια Ν. Παπαναστασίου
Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α’
Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης
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