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Η Ισπανία θα επηρεαστεί από το Brexit σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι υπόλοιπες
μεγάλες οικονομικές δυνάμεις της Ευρώπης

Σύμφωνα με το δείκτη επιρροής λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την
Ε.Ε. της Standar & Poor’s, σε νέα της δημοσίευση, ο όμιλος κατατάσσει την Ισπανία στην
έβδομη θέση με τα κράτη που θα πληγούν περισσότερο, ενώ το 2016 η χώρα της Ιβηρικής
κατατάσσονταν στην όγδοη θέση. Όσον αφορά όμως τις χώρες των οποίων το ΑΕΠ ξεπερνάει
το 1 τρις ευρώ, η Ισπανία είναι αυτή που αναμένεται να πληγεί περισσότερο από την
επερχόμενη αποχώρηση.
Συγκεκριμένα, το 30% των χρηματοοικονομικών σχέσεων της Ισπανίας είναι με την αγορά του
Ην. Βασιλείου, καθώς υπάρχει μεγάλη δικαιοχρησία Αγγλικών τραπεζών από Ισπανικές ενώ,
μόνο το Λουξεμβούργο έχει μεγαλύτερο ποσοστό χρηματοπιστωτικών σχέσεων από την
Ισπανία. Η πλειοψηφία των ισπανικών χρηματοπιστωτικών επενδύσεων στο Ην. Βασίλειο,
αφορά ιδιωτικές επενδύσεις και όχι εταιρικές, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κράτη της μελέτης,
πέραν της Ιρλανδίας, κάτι που κάνει την Ισπανία ακόμη πιο ευάλωτη στην αποχώρηση του
Ην. Βασιλείου από την Ε.Ε., χωρίς κάποια συμφωνία.
Επιπροσθέτως, οι ισπανικές Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στη Μεγάλη Βρετανία αφορούν το
4,7% του ΑΕΠ της χώρας, όχι μόνο εξαιτίας των χρηματοοικονομικών επενδύσεων, αλλά και
των επενδύσεων στο τομέα των τηλεπικοινωνιών και των κατασκευών. Παράλληλα, τα
τελευταία έτη, οι ισπανικές εξαγωγές προς την αγορά του Ην. Βασιλείου έχουν αυξηθεί
σημαντικά, αφού το 2018 αντιπροσώπευαν το 3,1% του ΑΕΠ, γεγονός που κατατάσσει την
Ισπανία ως τη χώρα με τη μεγαλύτερη εξάρτηση από τις υπόλοιπες οικονομίες που ξεπερνάνε
το 1 τρις ευρώ. Το διμερές εμπόριο μικρότερων όμως χωρών, όπως της Μάλτας, της Κύπρου
αλλά και της Ολλανδίας και της Ιρλανδίας, είναι ακόμα μεγαλύτερο.
Όσον αφορά τις υπόλοιπες χώρες, αυτή που αναμένεται να πληγεί περισσότερο είναι η
Ιρλανδία, ακολουθούμενη από το Λουξεμβούργο και την Ολλανδία. Η έκθεση εξέτασε
συνολικά 20 κράτη της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης καθώς και τον Καναδά.
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