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Γιβραλτάρ: υπογραφή μνημονίων συνεργασίας μεταξύ Ισπανίας και Ηνωμένου
Βασιλείου
Στις 29 Νοεμβρίου 2018, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, διά των εκπροσώπων των δύο
χωρών, κ. Josep Borrell, Ισπανού Yπουργού Εξωτερικών και κ. David Lidington,
Aντιπροέδρου της Κυβέρνησης του Η.Β., υπέγραψαν ένα νέο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας
σχετικά με το Γιβραλτάρ, εν όψει της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει τέσσερα μνημόνια συνεργασίας επί των
αμφισβητούμενων θεμάτων που απασχολούν τις δύο χώρες και αυτά είναι ο καπνός, τα
δικαιώματα των διασυνοριακών εργαζομένων, το περιβάλλον και η συνεργασία αστυνομικών
και τελωνειακών αρχών, σε σχέση με το «Βράχο», τα οποία θα τεθούν σε ισχύ με το
βρετανικό διαζύγιο. Η συγκεκριμένη συμφωνία αντιπροσωπεύει την πρώτη απόπειρα
κατανόησης μεταξύ Μαδρίτης και Λονδίνου, εδώ και 300 χρόνια.
Παρά την πρόοδο, τα αποτελέσματα αυτού του σχήματος είναι περιορισμένα, αφού θα
ισχύσουν μόνον κατά την μεταβατική περίοδο, δηλαδή για λιγότερο από 2 χρόνια. Οι
φιλοδοξίες είναι κατώτερες από αυτές που αναζητούσε η Ισπανία, όταν ξεκίνησε τη
διαπραγμάτευση. Πιο αναλυτικά:




H συμφωνία θέτει ένα όριο στις διαφορές των τιμών που υπάρχουν μεταξύ των
προϊόντων καπνού που πωλούνται στην Ισπανία και εκείνων που πωλούνται στο
Γιβραλτάρ. Το Γιβραλτάρ είναι το μεγαλύτερο σημείο εισόδου για παράνομα προϊόντα
καπνού στην Ισπανία. Το προηγούμενο έτος, οι ισπανικές αρχές κατέσχεσαν
περισσότερα από 600.000 χαρτοκιβώτια τσιγάρων, παρουσιάζοντας αύξηση κατά
158% από το 2016, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Οι δύο χώρες συμφωνούν για την
ανάγκη μείωσης της διαφοράς τιμών των προϊόντων καπνού. Για να επιτευχθεί αυτό,
η κυβέρνηση του Γιβραλτάρ συμφώνησε να διασφαλίσει ότι η μέση τιμή λιανικής
πώλησης των προϊόντων καπνού δεν θα είναι πλέον μεγαλύτερη από 32%,
συγκριτικά με τις ισπανικές τιμές για τα ισοδύναμα προϊόντα καπνού, ενώ σήμερα
φθάνει, το ελάχιστο, 48%, σύμφωνα με στοιχεία του ισπανικού Υπουργείου
Εξωτερικών. Μετά από χρόνια χωρίς συμφωνία επί του θέματος, η κυβέρνηση του
Γιβραλτάρ δηλώνει στο μνημόνιο συμφωνίας ότι ανησυχεί για τις συνέπειες του
καπνίσματος στην υγεία, αλλά και την ύπαρξη παράνομου εμπορίου καπνού.
Στο πλαίσιο του νέου διμερούς πλαισίου, θα δημιουργηθεί μία τεχνική και
συντονιστική επιτροπή για τη βελτίωση της συνεργασίας για την ποιότητα του αέρα,
την ποιότητα των υδάτων και την προστασία των θαλάσσιων ενδιαιτημάτων. Όσον
αφορά το ζήτημα των δικαιωμάτων των πολιτών, η συμφωνία είναι πιο αόριστη. Το
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κείμενο επιβεβαιώνει ότι οι Ισπανοί που ζουν ή έχουν συμφέροντα στο Βράχο και οι
Άγγλοι του Βράχου στην Ισπανία, δεν θα υφίστανται διακρίσεις.
 Μια φορολογική συνθήκη θα προστεθεί στο μνημόνιο συμφωνίας, η οποία θα
επισημοποιηθεί στο μέλλον, μόλις λάβει κοινοβουλευτική έγκριση. Αυτή η συνθήκη
αποσκοπεί να μειώσει τον αθέμιτο ανταγωνισμό της Ισπανίας από το Γιβραλτάρ,
όπου πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν να εγγραφούν, λόγω των χαμηλότερων φόρων,
ακόμη και μέσω των δραστηριοτήτων τους, στην Ισπανία. Υπάρχουν 55.000
καταχωρημένες επιχειρήσεις στο Γιβραλτάρ, παρά την ύπαρξη μόλις 30.000 κατοίκων
σε αυτό.
Τέλος, η ισπανική κυβέρνηση, δεν θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το πλαίσιο αυτό
για να συζητήσει το θέμα της συγκυριαρχίας του Γιβραλτάρ, τουλάχιστον μέχρι τη λήξη ισχύος
του, αρχικώς τον Ιανουάριο του 2021.
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