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Οδηγίες για τη βιωσιμότητα των ισπανικών εταιρειών για τη μετά Brexit εποχή 

Εν όψει της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ευρωπαϊκή οικογένεια που 

αναμένεται να οριστικοποιηθεί άμεσα, θα τεθούν σε ισχύ σχέδια άμεσης δράσης για τις 

ισπανικές επιχειρήσεις που αναμένεται ότι θα πληγούν. 

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ολλανδικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών KPMG και 

κατόπιν συζητήσεων που διεξήχθησαν μεταξύ της εταιρείας, των ισπανικών αρχών 

Εμπορίου, Τελωνείων και Οικονομικών, καθώς και με ισπανικές εταιρείες, οι οποίες 

δραστηριοποιούνται σε διαφόρους τομείς, δεδομένης της μεγάλης αβεβαιότητας που 

αναμένεται να αντιμετωπίσουν οι τελευταίες, θα πρέπει να προετοιμαστούν καλύτερα για το 

χειρότερο ενδεχόμενο σενάριο. Ειδικότερα, το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί στρατηγικό 

εμπορικό σύμμαχο για την Ισπανία και συνιστά τη δεύτερη χώρα-επενδυτή στην Ισπανία, την 

πέμπτη χώρα που πραγματοποιεί εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών προς την Ισπανία και τον 

έβδομο προμηθευτή αγαθών. Επιπροσθέτως, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι κύρια πηγή 

τουριστών στην Ισπανία (άνω των 18 εκατ. Βρετανών τουριστών επισκέφθηκαν την Ισπανία 

εντός του 2017, σύμφωνα με στοιχεία ισπανικών ειδησεογραφικών πηγών) και ο πρώτος 

ξένος αγοραστής κατοικιών στη χώρα. 

Σύμφωνα με δηλώσεις της Ισπανίδας Υπουργού Εμπορίου κας Xiana Margarida Méndez, 

παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να εξασφαλίσει ένα Brexit με ευνοϊκούς 

όρους, η περιορισμένη πρόσβαση στη βρετανική αγορά και η καθιέρωση ενός αυστηρού 

πλαισίου ελέγχου των συνόρων, θα αποτελέσουν αναπόφευκτα επακόλουθα. Οι  ισπανικές 

εταιρείες θα πρέπει να είναι προετοιμασμένες να διαπραγματευτούν με το Ηνωμένο Βασίλειο, 

αναφορικά με τη ρήτρα του μάλλον ευνοούμενου κράτους, όπως αυτή υπαγορεύεται από τον 

Οργανισμό Παγκόσμιου Εμπορίου (ΠΟΕ). Συγκεκριμένα, οι εταιρείες θα πρέπει να λάβουν 

υπόψη ότι η αποχώρηση του Η.Β. θα δημιουργήσει κωλύματα στην προσφορά 

χρηματοοικονομικών, συμβουλευτικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών, καθώς επίσης θα 

οδηγήσει σε αύξηση της γραφειοκρατίας και της τιμής των τιμολογίων για τη μεταφορά των 

εμπορευμάτων. 

Για όλους αυτούς τους λόγους, οι εμπειρογνώμονες επέμειναν στην ανάγκη κατάρτισης, από 

κάθε ισπανική εταιρεία, ενός σχεδίου άμεσης δράσης, στο οποίο θα έχει ποσοτικοποιήσει και 

θα έχει αναλύσει τον πραγματικό αντίκτυπο του Brexit, καθώς και το κόστος εφαρμογής 

αυτών των μέτρων που ελάχιστες εταιρείες έχουν λάβει. Σύμφωνα με έρευνα της KPMG, το 

46% των ισπανικών εταιρειών δηλώνουν ότι έχουν οικονομικές-εμπορικές ή 

χρηματοοικονομικές σχέσεις με το Η.Β., αλλά μόνο το 31% έχει ένα επεξεργασμένο σχέδιο 
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για την αντιμετώπιση ενός επικείμενου κινδύνου. Τα σχέδια θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν 

εγγυήσεις για ζητήματα που αφορούν την εφοδιαστική αλυσίδα, βεβαιώσεις για τον 

τελωνειακό έλεγχο και δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων να ανταποκρίνονται σε 

τυχόν δημοσιονομικές και οικονομικές αναταραχές. 

Εκτιμάται ότι η πρώτη παράμετρος που πρέπει να εξεταστεί είναι οι τελωνειακοί φραγμοί, οι 

οποίοι μπορούν να επηρεάσουν την εμπορική πολιτική των ισπανικών εταιρειών. Οι εταιρείες 

καλούνται να αποφασίσουν εάν θα προβούν στη μετακύλιση του κόστους των αγαθών στον 

καταναλωτή με αποτέλεσμα τη μείωση της ανταγωνιστικότητάς τους ή  να αναλάβουν οι ίδιες 

το κόστος με αποτέλεσμα τη μείωση του περιθωρίου κέρδους. Εάν αυτές οι μελλοντικές 

δαπάνες που καλούνται να πληρώσουν οι ισπανικές επιχειρήσεις στο μέλλον αποβούν 

υπερβολικές, θα πρέπει να διαθέτουν εναλλακτικό σχέδιο και ανάλογες μελέτες για την 

εύρεση νέων αγορών για την πώληση των προϊόντων τους. 

Ένα ακόμη ουσιαστικό ζήτημα είναι εκείνο που αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα και την 

ανάγκη για τη διεξαγωγή μελέτης για τον κίνδυνο συνεργασίας με προμηθευτές της αγοράς 

του Η.Β., καθώς και τη δυνατότητα αντικατάστασής τους με προμηθευτές από άλλα κράτη. 

Επίσης, δεν πρέπει να λησμονούμε τον αντίκτυπο των καθυστερήσεων στην εφοδιαστική 

αλυσίδα, λόγω της αύξησης των διοικητικών και γραφειοκρατικών διαδικασιών. Καταληκτικά, 

οι ισπανικές εταιρείες θα πρέπει να αναθεωρήσουν τις τρέχουσες συμβάσεις με τους πελάτες 

και τους προμηθευτές τους και να κρατούν ενήμερους τους υπαλλήλους τους. 
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