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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. 

Έδρα ισπανικής εφημερίδας Εl País, Μαδρίτη, 06.03.2019 
 

Στις 6 Μαΐου τ.έ. πραγματοποιήθηκε ημερίδα από την οικονομική εφημερίδα CincoDías, 

της El País, στα κεντρικά τους γραφεία στη Μαδρίτη, σε συνεργασία με την τράπεζα 

Santander, σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. και τις 

επιπτώσεις της στην Ευρώπη αλλά και την Ισπανία. 

Συντονιστής της ομιλίας ήταν ο κ. Jose Antonio Vegas, υποδιευθυντής της εφημερίδας 

CincoDías, ο οποίος απηύθυνε το ίδιο ερώτημα στους πέντε ομιλητές, αναφορικά με το 

λόγο για τον οποίον η Μεγάλη Βρετανία αποφάσισε να αποχωρήσει από την Ε.Ε. καθώς 

και τις προβλέψεις των συνεπειών. 

Αρχικά, η κα. Belén Becerril, καθηγήτρια ευρωπαϊκού δικαίου και υποδιευθύντρια του 

Ιδρύματος Ευρωπαϊκών Σπουδών του ισπανικού πανεπιστημίου CEU San Pablo, 

απάντησε, λαμβάνοντας υπόψιν τους ιστορικούς λόγους της αποχώρησης. Σύμφωνα με 

την ίδια, φαντάζει απίστευτο το γεγονός ότι το Ην. Βασίλειο, το οποίο διαδραμάτισε 

ηγετικό ρόλο στην Ευρώπη μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, 70 έτη μετά τη λήξη του, 

αποφάσισε να αποχωρήσει από το θεσμό. Παρόλα αυτά υπήρξε, ιστορικά, απόμακρο 

από την Ε.Ε., ειδικότερα μετά τη δεκαετία του ’70. Όταν ξέσπασε η οικονομική κρίση 

υπήρξε σκεπτικισμός σχετικά με την επίδραση που έχει η Ε.Ε. στη Μ. Βρετανία και ως 

αποτέλεσμα αυτού, το 2016, οι πολίτες της χώρας αποφάσισαν, με το δημοψήφισμα, να 

αποχωρήσουν από την ευρωπαϊκή οικογένεια. Έκτοτε, το Ην. Βασίλειο και η Ε.Ε. 

βρίσκονται σε συνεχείς διαπραγματεύσεις, οι οποίες όμως δείχνουν να είναι 

ατελέσφορες. Σύμφωνα με τις έως τώρα διαπραγματεύσεις, η κα. Becerril χαρακτήρισε 

την κατάσταση χαώδη ενώ το μέλλον είναι αβέβαιο. 

Στη συνέχεια, ο κ. Enrique Feás, ειδικός εμπειρογνώμων επί εμπορικών θεμάτων και 

οικονομολόγος του Κράτους καθώς και συντάκτης του Blog NewDeal, δήλωσε ότι στην 

υπόθεση του Brexit τα ενδεχόμενα προβλήματα δεν είναι μόνο πολιτικά και η λύση τους 

είναι αρκετά πολύπλοκη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αποτελούν τα σύνορα με την 

Ιρλανδία και συγκεκριμένα, με τη Β. Ιρλανδία, τα οποία δεν γνωρίζουμε πως και εάν θα 

καθοριστούν. Η Ε.Ε. δεν επιθυμεί σύνορα μεταξύ της Β. Ιρλανδίας και της Ιρλανδίας 

καθώς αυτό μπορεί να σημαίνει αποκλεισμό της τελευταίας. Αντιθέτως, η Μ. Βρετανία 

αποκλείει τη δημιουργία συνόρων μεταξύ της Β. Ιρλανδίας και του υπόλοιπου Ην. 

Βασιλείου.  
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Επιπλέον, συμφωνία θα πρέπει να επέλθει και σχετικά με το εμπόριο τόσο των αγαθών 

όσο και των υπηρεσιών καθώς και σχετικά με τη μετακίνηση των ατόμων. Τέλος, 

αναφέρθηκε στις αυξήσεις των δασμών από τις Η.Π.Α., το οποίο μπορεί να επηρεάσει 

και το Ην. Βασίλειο ενώ ανέφερε ότι, τουλάχιστον προς το παρόν,  οι αγορές δεν έχουν 

προετοιμαστεί για ένα  Brexit άνευ συμφωνίας και υποστήριξε ότι τα αποτελέσματά του 

θα είναι καταστροφικά. 

Τρίτος στη σειρά μίλησε ο κ. Francisco Pérez, καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης του 

Πανεπιστημίου της Βαλένθια και Διευθυντής Ερευνών του Ιδρύματος Οικονομικών 

Ερευνών της Βαλένθια (Ivie), ο οποίος εναντιώθηκε με το εν λόγω δημοψήφισμα και 

υποστήριξε ότι δεν θα έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί. Αντιθέτως, υποστήριξε ότι, σε 

σχετικές αποφάσεις, οι πολίτες ίσως να μην είναι απολύτως ενήμεροι για τις συνέπειες 

των αποτελεσμάτων και για αυτό το λόγο θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί. 

Ο κ. Santiago Carbó, καθηγητής του CUNEF και Διευθυντής Χρηματοοικονομικών 

Σπουδών του Ιδρύματος Funcas, ανέφερε ότι στη Μ. Βρετανία τα ιδρύματα έχουν δεχτεί 

μεγάλες χρηματοδοτήσεις από την Ε.Ε. ενώ, ταυτόχρονα, οι μετανάστες αποτελούσαν 

πάντοτε βασικό πυλώνα της κοινωνίας αλλά ταυτόχρονα και της οικονομίας. Έχοντας 

αυτά υπ’ όψη, ένας πολίτης δεν θα ψήφιζε την έξοδο της χώρας από την Ένωση. 

Παρόλα αυτά, οι περιοχές που ψήφισαν σε μεγάλα ποσοστά την αποχώρηση του Ην. 

Βασιλείου από την Ε.Ε., ήταν περιοχές στις οποίες δεν κατοικούσαν πολλοί μετανάστες. 

Για το λόγο αυτό, η ευθύνη επιρρίπτεται κυρίως στα μέσα ενημέρωσης, τα οποία 

παρουσίασαν μια ψευδή εικόνα της Μ. Βρετανίας. Αναφέρθηκε ακόμη στη δυσφήμιση 

της Ελλάδας αλλά και της Ισπανίας, οι οποίες παρουσιάζονταν στη Μ. Βρετανία 

ως οι χώρες που έκλεβαν την Ευρώπη και τους πολίτες της. Σύμφωνα με τον 

ομιλητή, λόγω του ότι η ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού τομέα στη Μ. Βρετανία ήταν 

ραγδαία, οι συνέπειες σε αυτόν θα είναι μεγάλες για ολόκληρη την Ευρώπη. Έκλεισε 

τονίζοντας ότι οι νέοι, στην πλειοψηφία τους, ψήφισαν υπέρ της παραμονής, κάτι το 

οποίο είναι αισιόδοξο για το μέλλον αλλά και τη συνοχή της Ε.Ε.. 

Ο τελευταίος ομιλητής, καθηγητής Οικονομικών του Πανεπιστημίου IE Business School, 

κ. Fernando Fernández, υπογράμμισε ότι για το Brexit δεν ευθύνονται μόνον οι 

Βρετανοί, αλλά ολόκληρη η Ευρώπη. Επίσης ευθύνη έχουν και οι οικονομολόγοι και 

άλλοι ειδικοί επί των θεμάτων, οι οποίοι όμως, παρά τις συμβουλές και τις ανησυχίες 

που εκφράζουν, συχνά δεν απολαμβάνουν της εμπιστοσύνης πολιτών και πολιτικών. 

Εξέφρασε την άποψη ότι πλέον είναι δύσκολο να απαλλαγούμε από την αρνητικότητα 

που έχει δημιουργηθεί στη Μ. Βρετανία κατά της Ε.Ε., κάτι το οποίο ως αποτέλεσμα έχει 

οικονομικές επιπτώσεις πέραν άλλων. Δεύτερο σημείο για το οποίο θα έπρεπε να 

ανησυχούμε είναι η χρονική στιγμή που ψηφίστηκε η αποχώρηση του Ην. Βασιλείου. 

Εκείνη ακριβώς την περίοδο οι χώρες της Ε.Ε. είχαν αρχίσει να αναπτύσσονται αλλά 

παράλληλα είχε αμβλυνθεί και η ανισότητα μεταξύ των κρατών μελών. Σχετικά με τα 
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σύνορα μεταξύ Ιρλανδίας και Β. Ιρλανδίας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι είναι σχεδόν 

απίθανο να δημιουργηθούν σύνορα μεταξύ των δύο χωρών λόγω των επιπτώσεων, 

τόσο πολιτικών όσο και οικονομικών, που θα προκληθούν αφού ούτε οι Βρετανοί 

μπορούν να δεχτούν εσωτερικά σύνορα ούτε η Ευρώπη σύνορα στην Ιρλανδία. Τέλος, 

ανέφερε ότι ήταν λανθασμένη η απόφαση της εξόδου, χωρίς πρότερη αναζήτηση και 

εξεύρεση λύσεων. 

Στο κλείσιμο της ημερίδας, οι πέντε ομιλητές αντάλλαξαν ερωτήσεις και αντιπαραθέσεις. 

Τα βασικότερα σημεία αφορούσαν την ενδεχόμενη λύση στα προβλήματα που 

δημιουργούνται εξαιτίας της αποχώρησης. Χαρακτηριστικά, αναφέρθηκε ότι μία λύση, 

εξαιρουμένου του εμπορίου αγαθών, θα ήταν η Μ. Βρετανία να ακολουθεί τα πρότυπα 

της Ε.Ε., όσον αφορά τις οδηγίες της ως προς τις υπηρεσίες, τις συνθήκες εργασίας 

κοκε, δεδομένου του ότι η Ε.Ε. ζητά την τήρηση κάποιων κανόνων που θα πρέπει να 

ισχύουν στο ελάχιστο. Ο κ. Fernando Fernández, υποστήριξε ωστόσο ότι η ανωτέρω 

πρόταση δεν θα ήταν βιώσιμη καθώς το Η.Β. μπορεί να αποφασίσει οποιαδήποτε στιγμή 

να μην εναρμονιστεί με τους κανόνες αυτούς, δημιουργώντας επιπλέον προβλήματα 

στην οικονομία και στις αγορές.  

Η κα. Belén Becerril ανέφερε ότι το μόνο θετικό του Brexit είναι η εμπειρία που 

κερδίζεται ως προς την αρνητικότητα παρόμοιων αποφάσεων. Ως παράδειγμα έδωσε 

το γεγονός ότι παρόλο που υπάρχει αρκετός ευρωσκεπτικισμός τα τελευταία έτη, πλέον 

η μεγάλη πλειοψηφία τάσσεται κατά της αποχώρησης από την Ε.Ε, ακριβώς λόγω των 

συνεπειών που παρατηρούνται εξαιτίας του Brexit. 

Ακόμη, οι ομιλητές προσπάθησαν να προβλέψουν ορισμένες από τις επιδράσεις της εν 

λόγω αποχώρησης στην Ισπανία. Μεγάλες επιπτώσεις αναμένονται να υπάρξουν στον 

χρηματοπιστωτικό τομέα, τον κλάδο των ακινήτων αλλά επίσης και στον τομέα της 

κοινωνικής ασφάλειας, αφού τόσο οι Βρετανοί οι οποίοι κατοικούν στην Ισπανία όσο και 

οι Ισπανοί που κατοικούν στο Ην. Βασίλειο θα επηρεαστούν ως προς το ποιος θα 

πληρώνει την ασφάλεια. Μεγάλη επίπτωση προβλέπεται και στον τουρισμό, αφού το 

15% των τουριστών που επισκέπτονται την Ισπανία είναι Βρετανοί, ωστόσο ο κ. 

Fernando Fernández, εκτιμά ότι ο τουρισμός δεν θα επηρεαστεί. Επιπλέον, εξέφρασαν 

την αισιοδοξία τους για το οικονομικό μέλλον της Ισπανίας η οποία θα συνεχίσει να 

αναπτύσσεται παρά τις αρνητικές συνέπειες του Βrexit. 

Τέλος, έγινε αναφορά στη δημιουργία νέων χρηματοπιστωτικών κέντρων, αφού το 

Λονδίνο πλέον έχει χάσει τα πλεονεκτήματα που είχε και αναγκαστικά πολλές 

χρηματοπιστωτικές εταιρείες θα μεταφέρουν τα κεντρικά τους γραφεία. Ένα μεγάλο 

ερώτημα που απασχολεί την Ευρώπη είναι εάν τα νέα χρηματοπιστωτικά κέντρα θα 

δημιουργηθούν εντός αυτής, όπως για παράδειγμα στο Αμβούργο, ή αν θα μεταφερθούν 

στην Ασία, ενισχύοντας περισσότερο τη Σανγκάη και τις γείτονες περιοχές. 
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