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Οι προβλεπόμενες επιπτώσεις του Brexit στις εμπορικές σχέσεις Ισπανίας και
Ηνωμένου Βασιλείου
Έπειτα από τρία χρόνια διαπραγματεύσεων, το Ηνωμένο Βασίλειο θα εγκαταλείψει οριστικά την
Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Ιανουαρίου τ.έ., γεγονός που αναπόφευκτα θα επηρεάσει όλο το
φάσμα των σχέσεων των δύο μερών. Από την 1η Φεβρουαρίου τ.έ., θα ξεκινήσει η μεταβατική
περίοδος που θα διαρκέσει, καταρχήν, έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, με πιθανότητα
παράτασης ενός ή δύο ετών, ανάλογα με την απόφαση Βρυξελλών και Λονδίνου.
Ένα από τα κυριότερα σημεία της διαδικασίας του Brexit, είναι η επίτευξη συμφωνίας για την
προστασία των βασικών εμπορικών συναλλαγών μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και των 27 κ-μ
της ΕΕ, καθώς το 45% των βρετανικών εξαγωγών προορίζονται στην Ε.Ε. και αντίστοιχα το 53%
των εισαγωγών του Ηνωμένου Βασιλείου προέρχεται από αυτήν. Ειδικότερα, η Ισπανία
βρίσκεται ανάμεσα στις άμεσα ενδιαφερόμενες χώρες για τη σύναψη ενός εμπορικού συμφώνου
Ε.Ε.-Ηνωμένου Βασιλείου, λόγω του ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί τον τέταρτο κατά σειρά
μεγαλύτερο αγοραστή ισπανικών προϊόντων, σε ποσοστό 6,9%, κυρίως από τους κλάδους της
αυτοκινητοβιομηχανίας, των φρούτων και λαχανικών και των κεφαλαιουχικών αγαθών.
Επιπλέον, υπάρχουν τέσσερα βασικά σενάρια διευθέτησης των εμπορικών συναλλαγών και
μορφής της συμφωνίας. Αυτά είναι: η επιβολή συγκεκριμένων δασμών από τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) χωρίς τη σύναψη συμφώνου, ένα σύμφωνο ελευθέρων
συναλλαγών με δασμολογικά πλεονεκτήματα και απαλλαγές, μία τελωνειακή ένωση με ελεύθερη
κυκλοφορία αγαθών υπό τη μορφή που έχει υπογραφεί με την Τουρκία, ή την ενσωμάτωση του
Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερου Συναλλαγών, όπως στην περίπτωση
της Νορβηγίας και της Ελβετίας.
Η πρώτη περίπτωση της επιβολής δασμών από τον ΠΟΕ είναι η λιγότερο επιθυμητή για την
Ισπανία, καθώς οι ισπανικές εξαγωγές θα καθίσταντο λιγότερο ανταγωνιστικές, συγκριτικά με τις
αντίστοιχες άλλων χωρών, γεγονός που θα σήμαινε την επίτευξη του λεγόμενου «σκληρού
Brexit». Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων της Ισπανίας υπολογίζουν ότι, στην περίπτωση
επιβολής δασμών, το κόστος θα έφθανε τα 370 εκ. ευρώ, ενώ ήδη ενδιαφέρονται για την
προώθηση των εξαγωγών τους σε άλλους προορισμούς, όπως η Ιαπωνία, το Μαρόκο, η Νότιος
Αφρική και το Ισραήλ.
Ο τομέας που φαίνεται, όμως, να επηρεάζεται περισσότερο είναι ο κλάδος των φρούτων και των
λαχανικών, οι ισπανικές εξαγωγές των οποίων φθάνουν συνολικά το 12% στο Ηνωμένο
Βασίλειο, με συνολική αξία 1,7 δις ευρώ. Ήδη, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει συνάψει προτιμησιακές
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συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου με 20 χώρες εκτός Ε.Ε., μεταξύ άλλων, για τα προϊόντα
φρούτων και λαχανικών και πρώτων υλών.
Ωστόσο, η διαδικασία υποκατάστασης, που προσπαθεί να ακολουθήσει το Ηνωμένο Βασίλειο
για τα περισσότερα είδη προϊόντων, δεν μπορεί να εφαρμοσθεί άμεσα σε άλλους τομείς πιο
τεχνολογικά εξαρτημένους, όπως η περίπτωση των κεφαλαιουχικών αγαθών. Το μεγαλύτερο
ποσοστό εξαγωγών της Ισπανίας προέρχεται από τον εν λόγω κλάδο και φθάνει το 21% των
συνολικών εξαγωγών. Από το σύνολο των 41,5 δις ευρώ των ισπανικών εξαγωγών
κεφαλαιουχικών αγαθών, το 6,4%, ήτοι 2,6 δις, έχουν ως προορισμό τη βρετανική αγορά. Οι
εδώ ειδικοί υποστηρίζουν ότι η βρετανική ζήτηση για τα εν λόγω αγαθά θα συνεχιστεί, καθώς
αυτά δεν μπορούν να υποκατασταθούν, ενώ ανακύπτοντα θέματα προβλέπεται να σχετίζονται
με τη γραφειοκρατία ενός συστήματος τυποποίησης ή πιστοποίησης, διαφορετικού από εκείνου
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Επιπροσθέτως, οι μετακινήσεις των ταξιδιωτών συνεχίζουν να απασχολούν τον τουριστικό
κλάδο, δεδομένου ότι οι Βρετανοί συνιστούν τον πρώτο σε αριθμό, πληθυσμό τουριστών που
επισκέπτονται την Ισπανία, σε ποσοστό 22% συνολικά των τουριστικών ροών για το 2018. Οι
Ισπανοί, αντίστοιχα, αποτελούν τον πέμπτο κατά σειρά πληθυσμό επισκεπτών για το Ηνωμένο
Βασίλειο, σύμφωνα με στοιχεία του 2018. Επομένως, κρίσιμο είναι το ζήτημα της διαδικασίας
των μετακινήσεων, δεδομένου του δικαιώματος ελεύθερης μετακίνησης εντός της Ένωσης.
Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου μεταξύ 1ης Φεβρουαρίου και 31ης Δεκεμβρίου τ.έ., θα
συνεχιστεί η ισχύς όλων των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων μετακίνησης προσώπων στην ΕΕ,
όπως και πριν από το Brexit. Συνεπώς, οι ταξιδιώτες θα μπορούν, μεταξύ άλλων, να
μετακινούνται με την εθνική τους ταυτότητα ή το διαβατήριό τους, θα έχουν ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας, θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν
το δίπλωμα οδήγησής τους και θα ισχύουν οι ίδιες τηλεφωνικές και διαδικτυακές χρεώσεις και η
ελεύθερη πλοήγηση, ανάλογα με τον πάροχο αυτών των υπηρεσιών. Με τη λήξη της μεταβατικής
περιόδου και της προβλεπόμενής παράτασής της, η Ε.Ε. και το Ηνωμένο Βασίλειο θα κληθούν
να καθορίσουν διαφορετικά μέτρα και προϋποθέσεις για τη μετακίνηση των προσώπων.
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