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Σελ 29
ε
 Μαξηίνπ 2017, ην Ηλσκέλν Βαζίιεην, θαζ’ ππαγόξεπζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ 

Γεκνςεθίζκαηνο ηεο 23
εο

 Ινπλίνπ 2016, πξνο έμνδν ηεο ρώξαο από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

ελεξγνπνίεζε ην Άξζξν 50 ηεο πλζήθεο ΔΔ, θνηλνπνηώληαο ηνηνπηνηξόπσο επηζήκσο  πξόζεζε 

απνρσξήζεσο από ηελ Έλσζε.  

Οη πξώηεο επηπηώζεηο ηνπ Brexit έρνπλ ήδε αξρίζεη λα γίλνληαη αηζζεηέο, ηόζνλ εληόο ηεο Μ. 

Βξεηαλίαο, όζνλ θαη ζηηο δηκεξείο εκπνξηθέο ζρέζεηο ηεο ηειεπηαίαο κε ηε Γεξκαλία. Η αλάπηπμε ηνπ 

ΑΔΠ ηνπ ΗΒ ην 2016 ζεκείσζε επηβξάδπλζε θαη δηακνξθώζεθε ζην επίπεδν ηνπ 1,8%, έλαληη 2,2% ην 

2015. Παξάιιεια, νη γεξκαληθέο εμαγσγέο, ην 2016, ζεκείσζαλ ζεκαληηθή θάκςε 3,5%, κε ην 

κεγαιύηεξν πνζνζηό απηήο ηεο κείσζεο λα θαηαγξάθεηαη ην 2
ν
 εμάκελν ηνπ έηνπο, απόηνθν πξνθαλώο 

ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δεκνςεθίζκαηνο ηεο 23
εο

 Ινπλίνπ 2016.   

Σν Ηλσκέλν Βαζίιεην, ζπγθαηαιέγεηαη δηαρξνληθά κεηαμύ ησλ ζεκαληηθόηεξσλ εκπνξηθώλ 

εηαίξσλ ηεο Γεξκαλίαο. Σν δηκεξέο εκπόξην, ην 2016, δηακνξθώζεθε ζην επίπεδν ησλ 122,0 δηο Δπξώ, 

θαηαηάζζνληαο ην ΗΒ ζηελ 5
ε
 ζέζε ηεο ζρεηηθήο θαηάηαμεο, ελώ απνξξόθεζε γεξκαληθά πξντόληα 

αμίαο 86,0 δηο Δπξώ, απνηειώληαο ηελ 3
ε
 ζεκαληηθόηεξε αγνξά γηα ηηο γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο. 

Παξάιιεια, 750.000 ζέζεηο εξγαζίαο ζηε Γεξκαλία εμαξηώληαη άκεζα από ηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ 

κε ην Ηλσκέλν Βαζίιεην.  

Οη γεξκαληθέο επελδύζεηο ζηε γεξαηά Αιβηόλα ππνινγίδνληαη ζε πεξίπνπ 121,0 δηο Δπξώ 

πεξίπνπ, όπνπ 2.500 ζπγαηξηθά ππνθαηαζηήκαηα θαη παξαγσγηθέο κνλάδεο εηαηξεηώλ γεξκαληθώλ 

ζπκθεξόλησλ  απαζρνινύλ ζρεδόλ 400.000 εξγαδνκέλνπο, ελώ αληηζηξόθσο,  βξεηαληθέο επηρεηξήζεηο 

ιεηηνπξγνύλ ζηε Γεξκαλία 1.200 ππνθαηαζηήκαηα θαη παξαγσγηθέο κνλάδεο, απαζρνιώληαο 220.00 

πεξίπνπ εξγαδνκέλνπο. 

Οη επηπηώζεηο ηεο εμόδνπ ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ από ηελ ΔΔ (Brexit) ζηηο γεξκαληθέο 

επηρεηξήζεηο θαη, θαη’ επέθηαζε, ζηηο δηκεξείο εκπνξηθέο θαη επελδπηηθέο ζρέζεηο, θαηεγξάθεζαλ ζε 

παγγεξκαληθή έξεπλα, ηελ νπνία δηελήξγεζε κεηαμύ ησλ επηρεηξήζεσλ-κειώλ ηεο ε Έλσζε Γεξκαληθώλ 

Βηνκεραληθώλ θαη Δκπνξηθώλ Δπηκειεηεξίσλ (Deutsche Industrie und Handelskammertag-DIHK). ε ελ 

ιόγσ ειεθηξνληθή δεκνζθόπεζε έιαβαλ κέξνο 2.200 επηρεηξήζεηο κε δηεζλή δξαζηεξηόηεηα θαη έδξα ηε 

Γεξκαλία. Δμ απηώλ επηιέρζεθαλ θαη αλαιύνληαη θαησηέξσ νη απαληήζεηο 1.300 ή ηνπ 59% εθ ησλ 

αλσηέξσ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο ζπλδένληαη εηδηθά κε ην Ηλσκέλν Βαζίιεην, όζνλ αθνξά ηελ 

επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηόηεηα. Σν 90% δηαθηλεί πξντόληα ζηε βξεηαληθή αγνξά, ην ¼ 

δξαζηεξηνπνηείηαη κε ζπγαηξηθέο παξαγσγηθέο κνλάδεο ή ππνθαηαζηήκαηα πσιήζεσλ θαη ην 22%  

ρξεζηκνπνηεί ην Ηλσκέλν Βαζίιεην σο πεγή εηζαγσγώλ.  

Η έξεπλα αλέδεημε ην γεληθώηεξν θιίκα απαηζηνδνμίαο θαη αλαζθάιεηαο πνπ επηθξαηεί ζηε 

γεξκαληθή επηρεηξεκαηηθή θνηλόηεηνο, σο πξνο ηηο ζπλέπεηεο ηνπ ΒΡΔΥΙΣ ζηελ αλάπηπμε ηνπ δηκεξνύο 

εκπνξίνπ Γεξκαλίαο-ΗΒ.  

ύκθσλα κε ηα ζρεηηθά επξήκαηα, ην Brexit θαη νη ζπλαθόινπζεο επηπηώζεηο, νη νπνίεο ζα 

εθδεισζνύλ ζην πεδίν  ησλ ηεισλεηαθώλ δηαδηθαζηώλ, ησλ δαζκνινγηθώλ επηβαξύλζεσλ, ηεο πξόζζεηεο 

γξαθεηνθξαηίαο θαη ηεο ειεύζεξεο δηαθίλεζεο εξγαδνκέλσλ, εθηηκάηαη από ηηο επηρεηξήζεηο όηη ζα 

απνηειέζνπλ ηξνρνπέδε ζηηο ξνέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ κεηαμύ ησλ δύν νηθνλνκηώλ, κε ζπλέπεηα ηε  

ζπξξίθλσζε ησλ  επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. 

ηελ πιεηνλόηεηά ηνπο, νη επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, πξνζαξκόδνπλ 

επί ηα ρείξσ ηηο πξννπηηθέο ησλ κειινληηθώλ εκπνξηθώλ  ζρέζεσλ κε βξεηαληθέο εηαηξείεο. Μία ζηηο 

δέθα γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο κε επελδπηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηε ρώξα ζρεδηάδεη ήδε, ιόγσ BREXIT, 

κεηαηόπηζε ησλ επελδπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Σν ήκηζπ θαη πιένλ ή 53% ησλ επηρεηξήζεσλ απηώλ  



ζρεδηάδεη ηνλ επαλαπαηξηζκό ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζηε Γεξκαλία, γεγνλόο, ην νπνίν ελδερνκέλσο λα 

κεηξηάζεη σο έλα βαζκό ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηε γεξκαληθή νηθνλνκία. 39% ησλ επηρεηξήζεσλ 

πξνθξίλνπλ σο επηινγή ηε κεηαηόπηζε δξαζηεξηόηεηαο ζε ρώξεο εθηόο ΔΔ, κεηαμύ απηώλ θαη ζε ρώξεο 

ηεο Αλαηνιηθήο θαη Νόηηαο Δπξώπεο, νη νπνίεο δελ είλαη κελ κέιε ηεο ΔΔ, αιιά πξνζθέξνπλ άιια 

πιενλεθηήκαηα σο ηόπνη εγθαηάζηαζεο, όπσο π.ρ. ρακειόηεξνπο κηζζνύο θαη επλντθό εξγαζηαθό θόζηνο.    

Τπό ην θσο ησλ εθηηκήζεσλ ηεο επίθαηξεο νηθνλνκηθήο εμέιημεο ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην, νη 

γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο είλαη ιίαλ ζπγθξαηεκέλεο, ππνινγίδνληαο όηη ε έμνδνο από ηελ ΔΔ ζα επηθέξεη 

ζπκπίεζε ηεο ζπλνιηθήο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηεο ρώξαο.  Η πνξεία ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ έμνδν ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ από ηελ ΔΔ ζα ππαγνξεύζεη, εληόο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, 

ηνλ αλαζρεδηαζκό ησλ δηεζλώλ επηρεηξεκαηηθώλ πξνγξακκάησλ ησλ γεξκαληθώλ επηρεηξήζεσλ.  Ο 

βαζκόο  αλαζθάιεηαο αληηθαηνπηξίδεηαη ζηε ζαθή κείσζε ησλ πξννπηηθώλ αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ 

γεξκαληθώλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο έρνπλ επηρεηξεκαηηθνύο δεζκνύο κε ην Ηλσκέλν Βαζίιεην.   

Γεληθά, ε απνδπλάκσζε ηεο ιίξαο ηείλεη βξαρππξόζεζκα λα εκπνδίζεη ηελ απνεπέλδπζε θαη 

λα ηζνζηαζκίζεη, ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη, ηελ κείσζε ησλ επελδύζεσλ. Πιελ ηνύηνπ ε δηαηήξεζε 

γεξκαληθώλ παξαγσγηθώλ κνλάδσλ ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην ζα παξαθάκςεη ελδερνκέλσο ηνλ θίλδπλν 

εηζαγσγήο εκπνδίσλ ζην δηκεξέο εκπόξην. Μαθξνπξόζεζκα σζηόζν, ε κείσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο θαη ε απνρώξεζε γεξκαληθώλ εηαηξεηώλ από ην ΗΒ, πξνβάιιεη σο  εμαηξεηηθά πηζαλή. 

Οη  εθηηκήζεηο ησλ γεξκαληθώλ εηαηξεηώλ,  σο πξνο ηηο επηπηώζεηο ηεο εμόδνπ ηνπ Ηλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ από ηελ ΔΔ, αλεμαξηήησο κεγέζνπο ησλ επηρεηξεκαηηθώλ κνλάδσλ, δελ θαηαγξάθνπλ 

δηαθνξνπνηήζεηο. Οη επηρεηξήζεηο κε εηήζην θύθιν εξγαζηώλ άλσ ησλ 10-50 εθ. Δπξώ  εθηηκνύλ 

ηδηαίηεξα αξλεηηθά ηηο πξννπηηθέο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, ελώ πιένλ απαηζηόδνμεο είλαη νη 

επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο εηζάγνπλ πξντόληα από ην Ηλσκέλν Βαζίιεην. Οη ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείεο 

αλεζπρνύλ γηα ηηο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ηεο αιιαγήο ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα θαη ηηο απμεκέλεο 

ηεισλεηαθέο δηαηππώζεηο, νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη πςειόηεξα θόζηε. Αθνινπζνύλ θαη ζε κηθξή 

απόζηαζε σο πξνο ηνλ βαζκό απαηζηνδνμίαο  νη εμαγσγείο, νη νπνίνη ζα επηβαξύλνληαη, πέξαλ ησλ 

ηεισλεηαθώλ δηαηππώζεσλ θαη κε έθδνζε αδεηώλ εμαγσγήο ζπγθεθξηκέλσλ εκπνξεπκάησλ. 

Ωο πξνο ηηο επηθείκελεο δηαπξαγκαηεύζεηο γηα ηελ έμνδν ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ από ηελ 

ΔΔ, νη ζπκκεηέρνπζεο ζηελ ελ ζέκαηη έξεπλα γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο  ζέηνπλ ηηο εμήο ζεκαηηθέο 

πξνηεξαηόηεηεο: 

1. Γηαηήξεζε ηεο ειεύζεξεο δηαθίλεζεο αγαζώλ θαη δε απνθπγή επηβνιήο ηεισλεηαθώλ 

ηειώλ, δαζκώλ εηζαγσγήο θαη πξόζζεηεο ηεισλεηαθήο γξαθεηνθξαηίαο (88%). 

2. Πεξηνξηζκό ζην ειάρηζην δπλαηό ησλ ηεισλεηαθώλ δηαηππώζεσλ θαη ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο (83%). 

3. Διεπζεξία δηαθίλεζεο θεθαιαίσλ θαη εθηέιεζεο πιεξσκώλ (67%) 

4. Σαρεία νινθιήξσζε ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ θαη εθαξκνγή ηνπ BREXIT (51%) 

5. Διεπζεξία θπθινθνξίαο πξνζώπσλ (49%) 

6. Δλαξκόληζε λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ θαη πξνδηαγξαθώλ (38%) 

7. Διεύζεξε δηαθίλεζε ππεξεζηώλ (35%) 

8. Λνηπά (1%) 

Δλ θαηαθιείδη ε έμνδνο ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζα επηθέξεη, 

ζύκθσλα κε εθηηκήζεηο ησλ γεξκαληθώλ επηρεηξήζεσλ, κεγάιε κείσζε ζηνλ ηνκέα δηαθίλεζεο αγαζώλ 

θαη ππεξεζηώλ. Η έθηαζε ηελ νπνία ζα ιάβνπλ ρώξα νη επηδξάζεηο απηέο, εμαξηάηαη θαζνξηζηηθά από ηηο 

δηαπξαγκαηεύζεηο ΔΔ-Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ.  
Η Βξεηαληθή Κπβέξλεζε, ζηαζκίδνληαο ηηο αλακελόκελεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ εζληθή  

νηθνλνκία ηεο ρώξαο, ζρεδηάδεη θαη  επηδηώθεη ζύλαςε πκθσλίαο Διεπζέξνπ Δκπνξίνπ κε ηελ ΔΔ, ε 

νπνία ζα δηεπθνιύλεη ηελ πξόζβαζε ζηελ Δληαία Αγνξά ηεο ΔΔ. 

Η εκπεηξία σζηόζν δηδάζθεη, όηη νη δηαπξαγκαηεύζεηο, πξνο ζύλαςε πκθσλίαο Διεπζέξνπ 

Δκπνξίνπ, δηαξθνύλ θαηά θαλόλα πνιιά έηε  θαη σο εθ ηνύηνπ νη επηρεηξήζεηο, ηόζνλ ζην Ηλσκέλν 

Βαζίιεην, όζνλ θαη ζηε Γεξκαλία, αιιά θαη ζηελ Δπξώπε ζα παξακείλνπλ γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα 

ζε αβεβαηόηεηα, εξεηδνκέλεο ηαύηεο ζην εηζέηη άγλσζην ελ πνιινίο εθαξκνζηέν ζεζκηθό πιαίζην 

δηαζπλνξηαθήο εκπνξηθήο θαη επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο.  


