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Brexit και ευρωπαϊκές εταιρείες 

 

Έχουν περάσει δύο χρόνια από το δημοψήφισμα που πραγματοποιήθηκε στη Μεγάλη 

Βρετανία, σχετικά με την παραμονή ή μη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 

επικράτηση του brexit ξεκίνησε μια διαδικασία που συμβαίνει για πρώτη φορά στην 

ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οκτώ σχεδόν μήνες πριν από τη λήξη των 

διαπραγματεύσεων, οι ευρωπαϊκές εταιρείες τονίζουν ότι, αν και η έξοδος δεν έχει 

πραγματοποιηθεί ακόμη, θα έχει άμεσο αντίκτυπο στις επενδύσεις τους και στις 

εμπορικές ροές. Για αυτόν το λόγο, απαιτούν από τις κοινοτικές αρχές να προβούν στις 

απαιτούμενες υποχωρήσεις, ώστε να εξασφαλιστεί ένα ευνοϊκό εμπορικό σύμφωνο για 

τα ευρωπαϊκά συμφέροντα.   

Η πολυεθνική νομική εταιρεία Backer Mckenzie, η  οποία διαθέτει 800 στελέχη από έξι 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματοποίησε έρευνα για το θέμα. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα, οι ισπανικές εταιρείες εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για το ρόλο που 

διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις διαπραγματεύσεις. Μάλιστα το 62% των 

Ισπανών ερωτηθέντων, το οποίο αποτελεί και ένα από τα υψηλότερα ποσοστά μεταξύ 

του συνόλου των συμμετεχόντων στην έρευνα, θεωρεί ότι δεν εξασφαλίζονται τα 

συμφέροντά τους στις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 

Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με υψηλόβαθμα στελέχη του εμπορικού και 

βιομηχανικού τμήματος της Backer Mckenzie στη Μαδρίτη, είναι πολύ σημαντικό οι 

ισπανικές εταιρείες να έχουν τακτικές επαφές και συναντήσεις με τις σχετικές 

επαγγελματικές ενώσεις, ώστε να διευκολύνονται οι συνεδριάσεις των διευθυντικών τους 

στελεχών με τους Βρετανούς μετόχους και, εν τέλει, η ισπανική διοίκηση να μπορεί να 

διασφαλίζει ότι τα συμφέροντά της είναι σύμφωνα με τις βρετανικές και ευρωπαϊκές 

αρχές.  

Ακόμη, καθώς οι περισσότερες εταιρείες (74% των ερωτηθέντων) γνωρίζουν το 

θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζει το Ηνωμένο Βασίλειο ως επενδυτής αλλά και 

εμπορικός εταίρος, εξετάζουν το ενδεχόμενο να κάνουν παραχωρήσεις, προκειμένου να 

πετύχουν ως αντάλλαγμα ένα ευνοϊκό εμπορικό σύμφωνο. Η Ισπανία είναι η χώρα, της 

οποίας οι εταιρείες  διεκδικούν τις περισσότερες παραχωρήσεις (87%), ενώ για τις 

γαλλικές εταιρείες, το ποσοστό αυτό φτάνει στο 59%. Σημειώνεται ότι η Γαλλία και η 
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Γερμανία υποστηρίζουν τη διατήρηση των εμπορικών σχέσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο 

με μια νέα εμπορική συμφωνία, χωρίς την ύπαρξη τελωνειακής ένωσης.  

Η έκθεση επισημαίνει ότι, περισσότερες από τις μισές εταιρείες που συμμετείχαν στην 

έρευνα έχουν επηρεαστεί από τη διαρθρωτική αδυναμία της αγγλικής λίρας τα τελευταία 

δύο χρόνια και, εξαιτίας αυτού, αναγκάστηκαν να αλλάξουν την εμπορική δυναμική. 

Πάντως, συνεργάτες του εμπορικού τομέα της Backer Mckenzie στο Ντίσελντορφ της 

Γερμανίας αναφέρουν ότι τα γερμανικά προϊόντα που εξάγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, 

έχουν γίνει σχετικά ακριβότερα για τους Βρετανούς καταναλωτές μετά το δημοψήφισμα, 

ενώ οι γερμανικές εταιρείες που δεν πραγματοποιούν μέρος της παραγωγής τους στο 

Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν μειώσει τις πωλήσεις τους σε αυτό.  

 


