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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην ανάλυση των Οικονομικών Συνεπειών του
Brexit, με κάποια επιφύλαξη, καθώς είναι και θα συνεχίσουν να είναι εν εξελίξει οι
διαπραγματεύσεις το προσεχές διάστημα ενός τουλ. έτους.
Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στο αποτέλεσμα του Δημοψηφίσματος και στους
λόγους που οδήγησαν στην ψήφιση του Brexit, καθώς και στην Οικονομική Πολιτική
που ακολούθησε το Ηνωμένο Βασίλειο πριν και μετά την ένταξή του στην ΕΕ (1973).
Επίσης, καταγράφεται η διαδικασία αποχώρησης ενός κράτους από την ΕΕ και
γίνεται αναφορά σε άλλες πιθανές εξόδους μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου
Βασιλείου, όπως η Σκωτία.
Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται τα κόστη αποχώρησης από την ΕΕ, οι τομείς που
έχουν ήδη πληγεί, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και οι χρηματοπιστωτικές
επιχειρήσεις, καθώς και παρουσιάζονται τα πιθανά σενάρια σύνοψης εμπορικών
συμφωνιών και οι εμπορικές επιλογές που έχει το Ηνωμένο Βασίλειο –κάποιες
λιγότερο περιορισμένες κι άλλες περισσότερο.
Επίσης, γίνεται αναφορά των επιπτώσεων που έχει το Brexit στις ροές των Άμεσων
Ξένων Επενδύσεων και στην Μεταναστευτική Πολιτική που δύναται να εφαρμόσει το
Ηνωμένο Βασίλειο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποχώρησης. Προς το
παρόν, θεωρείται πλήρως μέλος της ΕΕ.
Το τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο διαπραγματεύεται τις πιθανές σχέσεις μεταξύ
Ηνωμένου Βασιλείου, τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα κάθε επιλογής, καθώς
και τη σημασία που θα έχουν αυτές οι επιλογές στην πορεία των κρατών προς την
Ευρωπαϊκή και Οικονομική Ολοκλήρωση.
Η ερώτηση που τίθεται είναι αν τελικά αξίζει το Ηνωμένο Βασίλειο να επωμιστεί το
βάρος των οικονομικών συνεπειών για να είναι εκτός της ΕΕ για λόγους που δεν είναι
ιδιαίτερα σαφείς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η αρχή
Πρώτη αναφορά στο δημοψήφισμα της Μ. Βρετανίας έγινε στην προεκλογική
καμπάνια του David Cameron το 20131. Παρ’ όλ’ αυτά, πριν αλλά και μετά το έτος
ένταξής της στην ΕΕ (1973) έχουν καταγραφεί συμβάντα έντονης δυσαρέσκειας και
αποδοκιμασίας των σκοπών της ΕΕ από την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου, με
αποκορύφωμα την επίσημη αναγγελία δημοψηφίσματος στις 20 Φεβρουαρίου 2016
και την ακόλουθη διαμόρφωση
στρατοπέδων ως εξής:
Bremai
n:
48,1%

 ´Britain Stronger in EU´ με
κύριους εκφραστές τον Cameron, τον
Brexit:
Osborne το συντηρητικό και το
61,9%
εργατικό κόμμα
 ´Vote Leave´ με κύριους
εκφραστές τους B. Johnson, M.Gove, Gisela Stuart

Το δημοψήφισμα έλαβε χώρα στις 23 Ιουνίου 2016 με άμεσες συνέπειες για την
χώρα, όπως τον εκλογικό διχασμό (η Σκωτία, η Β. Ιρλανδία και το Λονδίνο ήταν
υπέρ της παραμονής στην ΕΕ, ενώ η Ουαλία και η Αγγλία υπέρ της αποχώρησης),
την παραίτηση του David Cameron -με την κυβέρνηση συντηρητικών- και την
αντικατάστασή του από την Theresa May, την υποτίμηση της λίρας (στο χαμηλότερο
σημείο των τελευταίων 30 ετών), την ανακοίνωση δευτέρου δημοψηφίσματος από
την Σκωτία για την ανεξαρτησία της και η εξαφάνιση $5 τρισ. από τις Παγκόσμιες
Χρηματιστηριακές αγορές (24 -27 Ιουνίου).
Στις 29 Μαρτίου 2017 το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε επίσημα στο Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την ΕΕ, ενεργοποιώντας το άρθρο
50 της Συνθήκης της Λισαβόνας2. Θα ήταν πιθανό να χρειαστούν μέχρι δύο χρόνια
για να διαπραγματευτούν οι όροι ενός Brexit.
Η υπερίσχυση του Brexit είναι επίσης πιθανό να οδηγήσει στην ενδυνάμωση των
αντι-μεταναστευτικών κομμάτων της Ευρώπης. Εάν τα κόμματα αυτά κερδίσουν
αρκετό έδαφος στη Γαλλία και τη Γερμανία και κάποια από τις χώρες αυτές
αποχωρήσει από την ΕΕ, η ΕΕ θα χάσει τις πιο ισχυρές οικονομίες της και θα
καταρρεύσει.
Η συνέχεια

1

'We will give the British people a referendum with a very simple in or out choice'
Το σχέδιο απόσυρσης κάθε χώρας πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τις 20 χώρες της
ΕΕ, με 65% του πληθυσμού, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2
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Επί του παρόντος, το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί πλήρως να είναι μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ως εκ τούτου, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του
μέλους εξακολουθούν να ισχύουν πλήρως και για το Ηνωμένο Βασίλειο (Europa,
2018a).
Στις μέχρι τώρα διαπραγματεύσεις η Βρετανία επιδίωξε να περάσει «δημιουργικές
ρυθμίσεις» για το μέλλον των σχέσεών της με την ΕΕ. Ωστόσο, η Theresa May σε
ομιλία της στη Φλωρεντία ζήτησε για πρώτη φορά να συνεχίσει η χώρα της να
επωφελείται για μια περίοδο δύο ετών από την ημερομηνία της αποχώρησης
(29/3/2019) από: α) την πρόσβαση στην Ενιαία Αγορά (πάντα υπό τους παρόντες
όρους) και β) την ισχύουσα συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας.
Παρ’ όλο που παραμένουν πολλά «στον αέρα» στις διαπραγματεύσεις μεταξύ
Ηνωμένου Βασιλείου και ΕΕ, ορισμένα θέματα έχουν διευθετηθεί σχετικά γρήγορα.
Για παράδειγμα, τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ που ζουν σήμερα στο Ηνωμένο
Βασίλειο και αντιστρόφως είναι ασφαλή. Αυτοί οι πολίτες μπορούν να παραμείνουν
στη χώρα υποδοχής επ’ αόριστον μετά τις 29 Μαρτίου 2019, υποβάλλοντας αίτηση
για «καθεστώς διακανονισμού» και, στη συνέχεια, για ιθαγένεια. Επιπλέον, το
Ηνωμένο Βασίλειο συμφώνησε να καταβάλει στην ΕΕ το σημαντικό ποσό £35-39
δισ., παρά τις δηλώσεις μη καταβολής ανά περιόδους από στελέχη της Κυβέρνησης
(Τhe Times, 2017a).
Τα δύο πιθανά σενάρια αποχώρησης είναι τα εξής: Hard και Soft Brexit. Το Hard
Brexit σημαίνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα αφήσει τόσο την τελωνειακή ένωση της
ΕΕ όσο και την ενιαία αγορά, θα τερματίσει τις πληρωμές του προϋπολογισμού της
ΕΕ και θα αποχωρήσει από τη δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Το Soft
Brexit σημαίνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο εγκαταλείπει την ΕΕ, αλλά παραμένει
μέρος της τελωνειακής ένωσης ή/και της ενιαίας αγοράς, ως είδος οιονεί κράτους
μέλους χωρίς δικαίωμα ψήφου και ίσως με λιγότερους περιορισμούς στην κυριαρχία
του - ίδιο μοντέλο με αυτό της Νορβηγίας και της σχέση της με την ΕΕ.
Τον Ιούνιο του 2017, η Theresa May κάλεσε σε νέα εκλογική διαδικασία, καθώς μια
ισχυρή ψήφος υποστήριξης θα ενίσχυε τη διαπραγματευτική της θέση με την ΕΕ.
Αντ’ αυτού, το συντηρητικό κόμμα έχασε τον έλεγχο του Κοινοβουλίου. Κάποιοι
ζητούσαν ακόμη και να παραιτηθεί από τη θέση της. Το Εργατικό Κόμμα κέρδισε το
40% των ψήφων.
Στις 19 Μαρτίου 2018, το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ συμφώνησαν σε ένα 21μηνο
πρόγραμμα ομαλής μετάβασης προς την έξοδο από την ΕΕ τον Μάρτιο του 2019: Το
Ηνωμένο Βασίλειο θα διατηρήσει τη συνεχή πρόσβαση στις αγορές και θα
παραμείνει στην τελωνειακή ένωση. Οι πολίτες της ΕΕ που εισέρχονται στο Ηνωμένο
Βασίλειο κατά τη διάρκεια της μετάβασης θα διατηρήσουν τα δικαιώματα προBrexit. Σε αντάλλαγμα, το Ηνωμένο Βασίλειο θα συμμορφωθεί με όλους τους
κανόνες της ΕΕ χωρίς να έχει δικαίωμα ψήφου.
Το σχέδιο αυτό θα παραμείνει σε ισχύ μέχρις ότου τα δύο μέρη συμφωνήσουν για
τους όρους της απόσυρσης του Ηνωμένου Βασιλείου. Επίσης, πρέπει να διασφαλιστεί
η αποφυγή ενός σκληρού συνόρου εντός της Ιρλανδίας (AfterBrexit, 2017). Η
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Ιρλανδία ζητά διασφάλιση εκ μέρους της Βρετανίας ότι δεν θα υπάρξει διαφορά
ρυθμιστικού πλαισίου ανάμεσα στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας και τη Βόρεια
Ιρλανδία μετά το Brexit.
Το μέλλον
Τι θα σήμαινε ένα Brexit για τον προϋπολογισμό της ΕΕ; Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι
ο τέταρτος μεγαλύτερος χρηματοδότης της ΕΕ μετά τη Γερμανία, τη Γαλλία και την
Ιταλία. Το 2014 συνέβαλε με £13 δισ. στον συνολικό προϋπολογισμό της ΕΕ -ύψους
£118,9 δισ., που αναλογεί στο 0,52% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος (GNP)
της Βρετανίας.
Από τα £13 δισ. η χώρα έλαβε πίσω £4 δισ. ως ευρωπαϊκές επιδοτήσεις στον
αγροτικό τομέα. Ως εκ τούτου, εκτιμάται ότι θα υπάρξουν συνέπειες στον
προϋπολογισμό της ΕΕ. Αλλά η συνολική επίπτωση θα εξαρτηθεί από την συμφωνία
που θα επιτευχτεί μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου.
Ένα μεγάλο ζητούμενο είναι το τι θα συμβεί με τους χιλιάδες κανονισμούς της ΕΕ
που έχει υιοθετήσει η Βρετανία, καθώς κατά την σαρανταετή παραμονή του
Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ ένας τεράστιος όγκος ευρωπαϊκής νομοθεσίας έχει
ενσωματωθεί στο εθνικό της δίκαιο -εκτιμάται ότι το 50% της νομοθεσίας του
Ηνωμένου Βασιλείου, με σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο, προέρχεται από τη
νομοθεσία της ΕΕ- καθώς και με τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που
εδρεύουν στο Λονδίνο.

1.2 Το παρελθόν και η Οικονομική Πολιτική της Μ. Βρετανίας
Μια από τις αιτίες που οδήγησαν στην ανάπτυξη της Βρετανίας ήταν οι αποικίες και
η βιομηχανική επανάσταση, που επήλθε ως αποτέλεσμα. Αρχικά, η βιομηχανία της
βασίστηκε στην ύπαρξη των πλούσιων κοιτασμάτων σιδηρομεταλλευμάτων και
γαιάνθρακα και της εξασφάλισε την απαραίτητη ενέργεια. Τα δύο αυτά, σε
συνδυασμό με την εφεύρεση και την αξιοποίηση της ατμομηχανής (1η βιομηχανική
επανάσταση), καθώς και η αφθονία των πρώτων υλών που προέρχονταν από τις
αποικίες, δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη κι άλλων βιομηχανικών
κλάδων. Έτσι, απέκτησε μια τεράστια δύναμη, πολιτική και οικονομική. Έγινε το
κέντρο του διεθνούς εμπορίου, ενώ η λίρα ήταν το επίσημο νόμισμα των εμπορικών
συναλλαγών σε όλο τον κόσμο. Μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο εμφανίστηκε ένας
από τους πιο μεγάλους οικονομικούς και πολιτικούς της αντιπάλους, η Αμερική.
Στο διάστημα του μεσοπολέμου η Μεγάλη Βρετανία άρχισε να αντιμετωπίζει τα
διάφορα απελευθερωτικά κινήματα στις αποικίες της με αποκορύφωμα το τέλος
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν αποικίες άρχισαν να αποκτούν την ανεξαρτησία
τους, διατηρώντας μόνο κάποιες με μεγάλη στρατηγική σημασία (π.χ. Χερσόνησος
του Γιβραλτάρ, Φωκλάντ, βρετανικά υπερπόντια εδάφη στην Κύπρο). Η παραχώρηση
του Χονγκ Κονγκ στην Κίνα το 1997 αναγνωρίζεται από τους περισσότερους ως το
τέλος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας.
Σήμερα, το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελείται από 4 χώρες: Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία και
Βόρεια Ιρλανδία. Η χώρα διαθέτει επίσης 14 υπερπόντια εδάφη, τα οποία δεν
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αποτελούν και επίσημα τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου ή -εκτός του Γιβραλτάρ- της
ΕΕ.
Σημαντικότεροι βιομηχανικοί τομείς της χώρας είναι η εξορυκτική βιομηχανία, η
χαλυβουργία, η μηχανουργία, η υφαντουργία και η χημική βιομηχανία. Τα
μηχανήματα της αγγλικής βιομηχανίας εξακολουθούν να είναι από τα καλύτερα στον
κόσμο. Η υφαντουργία έχει παράδοση από την εποχή του Μεσαίωνα - κυρίως στον
τομέα των μάλλινων υφασμάτων. Σημαντική, ακόμη, είναι και η βιομηχανία
τροφίμων, η ζυθοποιία, η ποτοποιία κ.ά. Η μεγάλη βιομηχανική ανάπτυξη οδήγησε
στη δημιουργία πυκνού δικτύου συγκοινωνιών και μεταφορών όλων των ειδών.
Τα λιμάνια είναι από τα πιο σύγχρονα στον κόσμο, ενώ ο εμπορικός της στόλος
κατέχει μια από τις πρώτες θέσεις παγκοσμίως, όπως και οι αεροπορικές
συγκοινωνίες. Σε όγκο διεθνών συναλλαγών έρχεται στην τρίτη θέση ανάμεσα στις
χώρες του δυτικού κόσμου.
Το Ηνωμένο Βασίλειο έγινε μέλος της ΕΕ το 1973 στην κατεύθυνση ότι η οικονομική
ολοκλήρωση θα επέλθει μέσω της πολιτικής ολοκλήρωσης. Η "ειδική σχέση" μεταξύ
των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας ξεκίνησε πριν περίπου διακόσια χρόνια (πριν οι
Ηνωμένες Πολιτείες κηρύξουν την ανεξαρτησία τους από τη Μεγάλη Βρετανία).
Σήμερα, η Αμερική δεν αποτελεί πλέον εχθρό αλλά σύμμαχο μαζί και με την Ρωσία
(The Guardian, 2017).
Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στενές εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με το
Ηνωμένο Βασίλειο Κάθε χώρα είναι μεταξύ των κορυφαίων εμπορικών εταίρων του
άλλου. Οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ είναι οι σημαντικότεροι επενδυτές στη Μεγάλη
Βρετανία. Έχουν επενδύσει περίπου $588 δισ. και απασχολούν πάνω από ένα
εκατομμύριο ανθρώπους. Αυτές οι εταιρείες χρησιμοποιούν την Μ.Βρετανία ως πύλη
για το ελεύθερο εμπόριο με τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Οι επενδύσεις της Βρετανίας
στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο.
Στο διπλωματικό μέτωπο, και οι δύο είναι ιδρυτές των Ηνωμένων Εθνών, του ΝΑΤΟ,
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, της G8 και πολλών άλλων διεθνών
οργανισμών. Τα Ηνωμένα Έθνη και το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένουν δύο από τα
πέντε μόνο μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με μόνιμη έδρα
και βέτο σε όλες τις ενέργειες του Συμβουλίου (ThoughtCo., 2017).
Τέλος, φαίνεται ότι το Ηνωμένο Βασίλειο προσπαθεί να ενισχύσει τους εμπορικούς
δεσμούς με τα έθνη της Κοινοπολιτείας της Αφρικής σε μια κίνηση που περιγράφεται
ως "Empire 2.0" (The Times, 2017).

1.3 Οι λόγοι ψήφισης του Brexit
Οι Goodwin και Milazzo (2017) χρησιμοποίησαν ενδιαφέροντα δεδομένα από τη
βρετανική εκλογική μελέτη (BES) για να διερευνήσουν την επίδραση της
μετανάστευσης στο Brexit. Κύριο πλεονέκτημα του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα
με τους οπαδούς του Brexit είναι ότι μπορεί να απαγορεύσει την ελεύθερη ροή
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ανθρώπων από την ΕΕ. Σύμφωνα με τους Clarke, Goodwin & Whiteley (2017), ο
βασικός λόγος ψήφισης του Brexit ήταν η ανησυχία αύξησης των προσφύγων από τη
Μέση Ανατολή.
Διαπίστωσαν ότι η αύξηση της μετανάστευσης σε τοπικό επίπεδο και η στάση
απέναντι στον έλεγχο της μετανάστευσης ήταν βασικοί παράγοντες ψήφισης του
Brexit. Ο Hobolt (2016) έδειξε ότι το Brexit ευνοήθηκε από τους λιγότερο
μορφωμένους, τους φτωχότερους, τους γηραιότερους και όσους εξέφρασαν ανησυχίες
για τη μετανάστευση και τον πολυ-πολιτισμό. Η ανάλυση του Goodwin και του
Heath (2016) αποδίδει το Brexit στη φτώχεια και τη γενική έλλειψη εκπαίδευσης και
ευκαιριών. Οι ψηφοφόροι του Brexit ήταν σταθερά από τα φτωχότερα νοικοκυριά, με
εισοδήματα κάτω των £20.000 ετησίως, άνεργοι, είτε σε χειρωνακτικά επαγγέλματα,
με χαμηλό επίπεδο ειδίκευσης. Πράγματι, οι Goodwin και Heath (2016) διαπίστωσαν
ότι η εκπαιδευτική ανισότητα θα μπορούσε να είναι ο ισχυρότερος λόγος ψήφισης
του Brexit.
Οι περισσότεροι ψηφοφόροι υπέρ του Brexit ήταν παλαιότεροι ψηφοφόροι της
εργατικής τάξης στην ύπαιθρο της Αγγλίας. Φοβούνταν την ελεύθερη κυκλοφορία
των μεταναστών και των προσφύγων, είτε θεωρούσαν ότι η ένταξη στην ΕΕ άλλαζε
την εθνική τους ταυτότητα. Δεν τους άρεσαν οι δημοσιονομικοί περιορισμοί και οι
κανονισμοί που επέβαλε η ΕΕ, αλλά ούτε βρήκαν τον τρόπο που μπορούσαν να
επωφεληθούν από την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων και το εμπόριο με την ΕΕ
(The Balance, 2018).
Ως γενικότερη παραδοχή που επικρατεί για την ψήφιση του Brexit είναι το
συναίσθημα δυσαρέσκειας. Ωστόσο, σε αντίθεση με την κοινή γνώμη, η βασική
επιρροή δεν ήταν η γενική δυσαρέσκεια με τη ζωή, αλλά τα άσχημα συναισθήματα
των ατόμων για την οικονομική τους κατάσταση. Επίσης, παρά τις εικασίες
ορισμένων, το Brexit δεν προκλήθηκε μόνο από ηλικιωμένους (σύμφωνα με τα
στατιστικά δεδομένα, υπήρξε πολύ μικρή διαφοροποίηση στην ψήφο των ανθρώπων
35, 55 και 75 ετών). Δύο είναι τα συμπεράσματα που μπορούν να διεξαχθούν: οι
νεαροί ψηφοφόροι ήταν ουσιαστικά υπέρ της παραμονής, ενώ ένα ποσοστό ατόμων
που ήταν εξαιρετικά δυσαρεστημένοι με τη ζωή τους (περίπου το 2% του πληθυσμού)
ευνόησε το Brexit (Liberini et al., 2017)
Έχει, επίσης, αποδειχθεί ότι η συμμετοχή ήταν υψηλότερη στις περιοχές Bremain,
όπου ήταν υψηλό το ποσοστό των νέων, των εθνοτικών μειονοτήτων και των
αποφοίτων πανεπιστημίων, σύμφωνα με τους Heath & Goodwin (2017). Ωστόσο, σε
αντίθεση με τη διατύπωση ορισμένων εκθέσεων των Μέσων Ενημέρωσης που
υποστηρίζουν ότι το ποσοστό των ψηφοφόρων ήταν υψηλότερο στη Βόρεια Αγγλία,
ο Dorling (2016) επεσήμανε ότι ο αριθμός των ψηφοφόρων υπέρ του Brexit ήταν
υψηλότερος στη Νότια Αγγλία.

1.4 Το Άρθρο 50, Οι συνθήκες και η διαδικασία αποχώρησης ενός
μέλους
Σύμφωνα με το Άρθρο 50, Συνθήκη της Λισαβόνας (European Parliament, 2017a):
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Κάθε κράτος μέλος έχει την δυνατότητα να αποφασίσει να αποχωρήσει από την
Ένωση σύμφωνα με τις συνταγματικές του προβλέψεις.
1. Το κράτος μέλος που αποφασίζει να αποχωρήσει οφείλει να γνωστοποιήσει
την πρόθεσή του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Με βάση τις οδηγίες που θα
δοθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Ένωση θα διαπραγματευθεί κάποια
συμφωνία με το κράτος, καθορίζοντας τις προϋποθέσεις για την αποχώρησή
του, λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο της μελλοντικής του σχέσης με την
Ένωση. Η συμφωνία αυτή πρέπει να γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης
σύμφωνα με το άρθρο 218(3) της συνθήκης για τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να συνομολογηθεί για λογαριασμό της
Ένωσης από το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία, μετά τη σύμφωνη γνώμη
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2. Η εφαρμογή των Συνθηκών θα τερματισθεί για το εν λόγω κράτος από την
ημερομηνία ισχύος της συμφωνίας αποχώρησης ή, ελλείψει αυτού, δύο χρόνια
μετά την γνωστοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2, εκτός και αν το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφωνήσει με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να
παρατείνει αυτήν την περίοδο.
3. Για τους λόγους των παραγράφων 2 και 3, το μέλος του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου ή του Συμβουλίου που εκπροσωπεί το αποχωρόν κράτος μέλος
δεν θα συμμετάσχει στις συνομιλίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ή του
Συμβουλίου ή στη λήψη αποφάσεων που το αφορούν.
4. Ειδική πλειοψηφία πρέπει να ορισθεί σύμφωνα με το Άρθρο 238(3) της
συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. Εάν το κράτος που αποχωρεί από την Ένωση ζητήσει να επανέλθει, το αίτημά
του θα πρέπει να τεθεί υπό τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 49.
Στις 29 Μαρτίου 2017, η πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Theresa May
υπέβαλε στην ΕΕ την κοινοποίηση ανάκλησης βάσει του άρθρου 50. Οι δύο πλευρές
πρέπει να εγγυηθούν το καθεστώς των μελών της ΕΕ που ζουν στο Ηνωμένο
Βασίλειο και αντίστροφα. Το ίδιο ισχύει και για τις θεωρήσεις εργασίας, οι οποίες δεν
απαιτούνται επί του παρόντος. Επίσης, και οι δύο πλευρές θέλουν να συνεχίσουν το
εμπόριο.
Τέλος, το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να καταβάλει στην ΕΕ ένα ποσό για την
κάλυψη των υφιστάμενων οικονομικών υποχρεώσεων. Οι πρόσφατες
διαπραγματεύσεις έφεραν το ποσό στα €35-39 δισ.
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1.5 Αναφορά σε άλλες πιθανές αποχωρήσεις
Λέγεται ότι «αν μια πεταλούδα χτυπήσει τα φτερά της στην Ασία, θα έρθει καταιγίδα
στην Ευρώπη». Η πεταλούδα τελικά πέταξε εκεί που δεν περίμενε κανείς και το
αποτέλεσμα που ελάχιστοι πίστευαν στο βρετανικό δημοψήφισμα ήρθε με το Brexit
να κερδίζει την κούρσα και να βάζει την Βρετανία, αλλά και την ΕΕ σε
αχαρτογράφητα νερά (Το Χρήμα, 2016).
Δεδομένου ότι το Brexit θα ωθήσει και άλλες χώρες -αργά ή γρήγορα- να ζητήσουν
την έξοδο από την ΕΕ, οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν μέχρι να υλοποιηθεί
πλήρως η έξοδος της Μεγάλης Βρετανίας θα λειτουργήσουν ως ένας μελλοντικός
χάρτης (CNN, 2016)
Ο βρετανικός λαός έχει κάνει την επιλογή του να αφήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αλλά, όπως σε όλα τα δημοκρατικά κράτη, έτσι και στην Μ. Βρετανία δεν
συμφωνούν όλοι με αυτό - οι Σκωτσέζοι δεν επιθυμούν να φύγουν, ούτε οι κάτοικοι
του Λονδίνου, μα ούτε και σε γενικές γραμμές η νέα γενιά.
Η Δημοκρατία της Ιρλανδίας είναι η μόνη χώρα της ΕΕ που έχει χερσαία σύνορα με
το Ηνωμένο Βασίλειο και άρα θα πρέπει να διαμορφωθεί το καθεστώς μεταξύ των
δύο. Το εμπόριο και ο τουρισμός στην Ιρλανδία εκτιμάται ότι θα είναι περίπλοκα,
καθώς η Βόρεια Ιρλανδία θα παραμείνει στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ η Νότια
Ιρλανδία μέρος της ΕΕ. Η ύπαρξη τελωνειακών συνόρων μεταξύ βόρειας και νότιας
Ιρλανδίας φαντάζει άσχημο σενάριο, καθώς θα επιδείνωνε τις εντάσεις. Έχει
διατυπωθεί η πρόταση να δοθεί στη Βόρεια Ιρλανδία διπλό καθεστώς Βρετανίας και
Ε.Ε., ώστε να μπορεί να συνεχίσει ελεύθερες εμπορικές συναλλαγές και με τις δύο
πλευρές (Naftemporiki, 2018).
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Τέλος, το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις αποσχιστικές τάσεις της
Σκωτίας, εφόσον η πρωθυπουργός Nicola Sturgeonο ζητάει ένα ακόμη δημοψήφισμα
για την ανεξαρτητοποίηση της Σκωτίας.
Τα επόμενα χρόνια θα υπάρξει ενδιαφέρον ως προς τις αλλαγές που θα επιφέρει το
Brexit σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, όπως παραδείγματος χάρη στη Γαλλία, στην
Ολλανδία, στην Ελλάδα και στη Φινλανδία.
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ΚΕΦΑΛΑΙO 2ο
2.1 Το κόστος της αποχώρησης από την ΕΕ στην ανάπτυξη
Η ΕΕ στις 31 Μαρτίου δήλωσε ότι η επιλογή εξόδου «δημιουργεί σημαντικές
αβεβαιότητες οι οποίες δύναται να προκαλέσουν διαταραχές στο Ηνωμένο Βασίλειο
αλλά και σε άλλα κράτη μέλη»3. Πράγματι, το Brexit δημιουργεί αβεβαιότητες σχετικά
σε πολλά ζητήματα: πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά. Το παρόν κεφάλαιο θα
επικεντρωθεί στις οικονομικές πτυχές του Brexit, θα τονιστούν οι συνέπειες του Brexit
στις εμπορικές ροές και θα αναλυθούν οι οικονομικές επιλογές του Ηνωμένου
Βασιλείου.
Η ευρωζώνη θεωρήθηκε ευάλωτη μετά την υπερίσχυση του Brexit σύμφωνα με τις
κινήσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας, τη μείωση των τιμών των μετοχών, καθώς και
λόγω του υψηλού κόστους δανεισμού. Η έλλειψη εμπιστοσύνης από τους καταναλωτές
αλλά και τους επενδυτές είχε ως αποτέλεσμα τις νέες οικονομικές και πολιτικές
συνθήκες.
To Ηνωμένο Βασίλειο, επίσης, δέχθηκε μεγάλο πλήγμα τον Νοέμβριο του 2017, από
την μεταφορά της έδρας της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών στο Παρίσι, ύστερα από
την πίεση 12 κρατών μελών της ΕΕ να φιλοξενήσουν τη ρυθμιστική αρχή.
Η Επιτροπή ανέφερε στη συνεδρίασή της στις 14 Ιουλίου 2016 ότι η υποτίμηση της
στερλίνας θα ενισχύσει πιθανώς τις εξαγωγές (σύμφωνα με την υποτίμηση του 1949),
βοηθώντας έτσι στη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.
Παράλληλα, καταγράφηκαν φόβοι ότι ο εισαγόμενος πληθωρισμός θα μειώσει
περαιτέρω τον ρυθμό αύξησης του πραγματικού εισοδήματος στα νοικοκυριά, δηλαδή
θα επιφέρει επιδείνωση της εγχώριας ζήτησης. Οι εκτιμήσεις για τις επενδύσεις σε
ακίνητα και τις τιμές των νοικοκυριών κινήθηκαν βραχυπρόθεσμα σε χαμηλότερα
επίπεδα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εκφράστηκαν σκέψεις για χαλαρότερη
νομισματική πολιτική (Bank of England, 2016).
Τον Νοέμβριο του 2017, η Τράπεζα της Αγγλίας αύξησε τα επιτόκια για πρώτη φορά
στην δεκαετία. Την τελευταία φορά που συνέβη κάτι ανάλογο, ο Gordon Brown ήταν
πρωθυπουργός. Με τους μισθούς να παραμένουν στάσιμοι, ο διοικητής της Τράπεζας
της Αγγλίας, Mark Carney, παραδέχθηκε ότι η οικονομία μπορεί να φτάσει σε ακόμα
χειρότερη κατάσταση και ότι δύο ακόμη αυξήσεις των επιτοκίων πιθανότατα θα
ακολουθήσουν πριν από το τέλος του 2020. Ο Mark Carney είπε, επίσης, ότι η ψήφος
Brexit είχε ήδη επιβραδύνει την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου και επεσήμανε ότι
«η χώρα έχει πλέον τις χειρότερες επιδόσεις στη G7, ενώ είχε την καλύτερη επίδοση
πριν από το δημοψήφισμα του περασμένου έτους» (The
Independent, 2017b).
3

See for the letter of the British prime minister:
http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/29_03_17_article50.pdf
The answer from the EU: EU Draft Guidelines following the United Kingdom’s notification under
Article 50 TEU, Council of The European Union, XT 21001/17, Brussels.
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Επίσης, τον Νοέμβριο, ο Υπουργός Οικονομικών Philip Hammond ανακοίνωσε
επιπλέον πόρους ύψους €25 δισ. για να στηρίξει την οικονομία. Τα στοιχεία του
προϋπολογισμού έδειξαν ότι οι οικογένειες υφίστανται τη μεγαλύτερη οικονομική
πίεση από τη δεκαετία του 1950. Το Γραφείο για την Ευθύνη του Προϋπολογισμού
(Office for Budget Responsibility) δήλωσε ότι βλέπει τώρα την οικονομία να
αυξάνεται μόνο κατά 1,5% φέτος και κατά 1,4% στη συνέχεια, σε σύγκριση με
προηγούμενες αισιόδοξες εκτιμήσεις (2% και 1,6%) (The Independent, 2017b).
Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών Philip Hammond, θα επιβραδυνθεί η
ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι η ανάπτυξη της χώρας εκτιμάται να
επιβραδυνθεί από 2,4% το 2018 σε 1,9% το 2019 και 1,6% το 2020. Προβλέπει ότι το
κόστος εξόδου θα είναι επιπλέον £3 εκ. τα επόμενα δύο χρόνια, έχοντας εκφράσει και
στο παρελθόν ανησυχίες για την πρόσβαση στην αγορά και τις καταστροφικές
συνέπειες του Brexit (The Independent, 2017a). Ένα άλλο μειονέκτημα είναι η
ενδεχόμενη απώλεια του καθεστώτος ελεύθερων συναλλαγών της Βρετανίας με τα
άλλα μέλη της ΕΕ. Οι δασμοί αυξάνουν το κόστος των εξαγωγών -με αποτέλεσμα την
αύξηση των τιμών και μείωση της ανταγωνιστικότητας-, καθώς και τις τιμές
εισαγωγής. Αποτελέσματα αυτού θα είναι ο πληθωρισμός και η μείωση του βιοτικού
επιπέδου των κατοίκων του Ηνωμένου Βασιλείου.
Οι επιχειρηματικές επενδύσεις ήταν επίσης υποτονικές το 2017. Η Τράπεζα της
Αγγλίας τον Νοέμβριο του 2017 ανέφερε ότι αναμένει ότι το επίπεδο
επιχειρηματικών επενδύσεων θα είναι περίπου 25% χαμηλότερο έως το 2019 σε
σχέση με τις προβλέψεις πριν από το δημοψήφισμα, επιδεινώνοντας τη μελλοντική
αύξηση της παραγωγικότητας.
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Σύμφωνα με τον OECD (Economic Consequences of Brexit: A taxing decision,
OECD, 2016) από την πρώτη στιγμή η αβεβαιότητα που προκάλεσε η υπερίσχυση
του Brexit είχε αντίκτυπο στην οικονομία της χώρας. Αυτό αντανακλάται στις τιμές
των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.
Τα ασφάλιστρα πιστωτικού κινδύνου CDS (Credit Default Swaps) παραμένουν
χαμηλά σε σχέση με την περίοδο της χρηματοπιστωτικής κρίσης, αλλά η αύξηση τους
από τα μέσα Οκτωβρίου είναι σημαντική (Πίνακας Α). Τα περιθώρια CDS έχουν
επίσης αυξηθεί στη ζώνη του ευρώ. Για το Ηνωμένο Βασίλειο, η άνοδος
αντικατοπτρίζει τους φόβους των επενδυτών και όχι τον πραγματικό κίνδυνο ύπαρξης
κυρώσεων μετά το Brexit, δεδομένης της ικανότητας της Τράπεζας της Αγγλίας να
ενεργεί ως δανειστής ύστατης ανάγκης.
Οι τιμές των μετοχών στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη ζώνη του ευρώ δεν έχουν
ανακάμψει τόσο όσο στις ΗΠΑ, αλλά παραμένουν ανθεκτικές, καθώς πολλές
εισηγμένες εταιρείες είναι παγκόσμιες (Πίνακας Β).
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Ορισμένες από τις πρόσφατες αδυναμίες της στερλίνας (Πίνακας Α) θα μπορούσαν
επίσης να αποδοθούν στους φόβους, καθώς φαίνεται να υποτιμάται περισσότερο από
ότι οι διαφορές επιτοκίων και το συναίσθημα του παγκόσμιου κινδύνου. Το κόστος
των τριμηνιαίων νομισματικών δικαιωμάτων αυξήθηκε τρεις μήνες πριν από το
δημοψήφισμα στις 23 Μαρτίου και παραμένει υψηλό, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι
επενδυτές αναμένουν περαιτέρω υποτίμηση σε περίπτωση που το δημοψήφισμα θα
οδηγήσει σε Brexit (Πίνακας Β).
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Φαίνεται ότι το Ηνωμένο Βασίλειο επιθυμεί να υπογράψει τις δικές του Συμφωνίες
Ελευθέρων Συναλλαγών -όλα μέχρι στιγμής δείχνουν ότι επιδιώκει την ύπαρξη
συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών με την Αυστραλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, και τη
συμμετοχή στο Σύμφωνο Συνεργασίας των Δύο Πλευρών του Ειρηνικού (Trans-Pacific
Partnership, TPP)4. Επομένως, θα πρέπει να εγκαταλείψει την Τελωνειακή Ένωση της
ΕΕ, καθώς αυτή δημιουργεί ένα χώρο εμπορικών συναλλαγών με κοινό εξωτερικό
τιμολόγιο, εντός του οποίου δεν υπάρχουν δασμοί ή ποσοστώσεις (The Interpreter,
2018). Τα κράτη μέλη δεν έχουν τη δικαιοδοσία να συνάπτουν μεμονωμένα δικές τους
Συμφωνίες Ελευθέρων Συναλλαγών. Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
διαπραγματεύεται και συνάπτει τις συμφωνίες αυτές εξ ονόματος των κρατών της ΕΕ.

2.2 Τομείς που μπορεί να ωφεληθούν ή να ζημιωθούν
Οι σημαντικότεροι τομείς της οικονομίας του Ηνωμένου Βασιλείου το 2016 ήταν το
χονδρικό και το λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης
(18,6%), η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική
πρόνοια (18,2 %), καθώς και η βιομηχανία (13,0 %). Το 47 % των εξαγωγών του
Ηνωμένου Βασιλείου κατευθύνεται εντός της ΕΕ (το 11 % αυτών στη Γερμανία, 6 %
στη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες και την Ιρλανδία), ενώ το 15 % κατευθύνεται στις ΗΠΑ
και το 5 % στην Ελβετία.
Τεχνολογία
Το Brexit έχει δημιουργήσει αμφιβολίες για την προσέλκυση επενδυτών στο
Ηνωμένο Βασίλειο. Για τις επιχειρήσεις χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, η
μεγαλύτερη απειλή θα μπορούσε να είναι οι εταιρείες με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο
να μην είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν πελάτες της υπόλοιπης Ευρώπης μετά τον
Μάρτιο του 2019. Αρκετές έρευνες έχουν ήδη δείξει ότι οι εργαζόμενοι της ΕΕ είναι
λιγότερο πρόθυμοι να έρθουν στο Ηνωμένο Βασίλειο τώρα παρά πριν από την
ψηφοφορία του Brexit.
Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν μερικές μεγάλες εταιρείες που φαίνεται να
προσυπογράφουν ότι το Λονδίνο εξακολουθεί να είναι σημαντικός τεχνολογικός
κόμβος. Τον Δεκέμβριο του 2017, το Facebook άνοιξε το νέο γραφείο του στο
Λονδίνο, προσφέροντας περισσότερες από 800 θέσεις εργασίας στην πρωτεύουσα
(ό.π).
Αυτοκινητοβιομηχανία
H εταιρεία των κατασκευαστών και εμπόρων αυτοκινήτων (Society of Motor
Manufacturers and Traders), εκτιμά ότι η μη ικανοποιητική συμφωνία Brexit θα
επιφέρει επιπλέον κόστη στην αυτοκινητοβιομηχανία, περίπου £ 4,5 δισ. λόγω
δασμών.
Κατασκευαστικός και Μεταποιητικός Τομέας
4

Τοπική ρυθμιστική και επενδυτική συνθήκη. Μέχρι το 2016, δώδεκα χώρες της περιοχής του
Ασιατικού Ειρηνικού είχαν συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις επικεντρωμένες στο TPP
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Έχει ήδη διαπιστωθεί αύξηση του αριθμού των εργατών της ΕΕ που εγκαταλείπουν
το Ηνωμένο Βασίλειο για θέσεις εργασίας στην υπόλοιπη Ευρώπη, σύμφωνα με την
Ένωση Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Μηχανικών (the Association for
Consultancy and Engineering). Τα ευρήματα του Royal Institution of Chartered
Surveyors σε έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο 2017 έδειξαν ότι σχεδόν 200.000
θέσεις εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα θα μπορούσαν να χαθούν, εάν η
Βρετανία χάσει την πρόσβαση στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, θέτοντας σε κίνδυνο
έργα υποδομής αξίας δισεκατομμυρίων λιρών.
Φαγητό και ποτά
Το 2017, αρκετές εταιρείες συνέχισαν να μειώνουν το μέγεθος των προϊόντων τους
σε μια διαδικασία που έχει γίνει γνωστή ως «shrinkflation» - όπου οι τιμές
παραμένουν οι ίδιες όσο τα μεγέθη των προϊόντων γίνονται μικρότερα.

Για παράδειγμα, τον Οκτώβριο του 2017, η λογιστική εταιρεία Moore Stephens
δήλωσε ότι «το αυξανόμενο κόστος των εισαγωγών έχει φέρει το 20% των
βρετανικών εστιατορίων στα όρια χρεοκοπίας» (ό.π.).
Φαρμακευτικά προϊόντα
Τα ευρήματα της Επιτροπής για την Επιχειρηματική, Ενεργειακή και Βιομηχανική
Στρατηγική (Business, Energy and Industrial Strategy Committee), βασισμένα σε
έρευνες της British Medical Association και άλλων οργανισμών, διαπίστωσαν ότι η
Brexit θα μπορούσε να παρεμποδίσει τις έρευνες για νέα φάρμακα. Τον Σεπτέμβριο
του 2017, οι ερευνητές που γράφουν στο ιατρικό περιοδικό The Lancet είπαν ότι το
Brexit θα μπορούσε να έχει «δυνητικά καταστροφική» επίδραση στο Εθνικό Σύστημα
Υγείας της Αγγλίας (NHS).
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) θα μεταφερθεί στο Άμστερνταμ
(Κάτω Χώρες) μετά την αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ στις 30 Μαρτίου 2019, ο
οποίος έχει έδρα στο Λονδίνο (Europa, 2018b).
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Αρχιτεκτονική και σχεδιασμός
Το Royal Institute of British Architects προειδοποίησε ότι μια μη ικανοποιητική
συμφωνία Brexit θα μπορούσε να μειώσει τις εξαγωγές του Ηνωμένου Βασιλείου
στην ΕΕ κατά 1/3 (The Independent, 2017c).
Οι βρετανικές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να χάσουν £ 73 εκατ. των εσόδων τους από
τις εξαγωγές και μόνο, σύμφωνα με την RIBA (Royal Institute of British Architects).

2.3 Οι επιπτώσεις του Brexit στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
Η εταιρεία παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών EY (Ernst & Young) δήλωσε ότι το
Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να έχει χάσει 10.500 θέσεις εργασίας στον
χρηματοοικονομικό τομέα από την πρώτη κιόλας ημέρα του Brexit.
Η Citigroup, η Morgan Stanley, η Daiwa, η Sumitomo Mitsui Financial Group και η
Nomura έχουν ήδη ανακοινώσει ότι θα μετεγκαταστήσουν κάποιες επιχειρήσεις και
προσωπικό από τη Βρετανία στην ΕΕ λόγω του Brexit (The Independent, 2017c).
Ο τομέας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών αντιπροσωπεύει περίπου το 12% της
οικονομικής παραγωγής της Βρετανίας, απασχολεί περίπου 1,1 εκατομμύριο άτομα
και πληρώνει περισσότερους φόρους από οποιονδήποτε άλλο κλάδο. Επίσης,
συγκεντρώνει το μεγαλύτερο απόθεμα εισροών άμεσων ξένων επενδύσεων (45%) και
συνεισφέρει 8% στο ΑΕΠ και 12% στις φορολογικές εισπράξεις (Tyler, 2015).
H Ενιαία Αγορά επιτρέπει σε μια τράπεζα με έδρα κάποιο κράτος-μέλος της ΕΕ να
ιδρύσει υποκατάστημα από το οποίο να παρέχει χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε
κάποιο άλλο, ενώ έχει ενσωματώσει τους κανονισμούς της χώρας προέλευσης (home
country). Αυτό το «single passport» είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις εξαγωγές
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου. Το «Passporting» σημαίνει
ότι μια τράπεζα του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να παρέχει υπηρεσίες σε όλη την
ΕΕ από την έδρα της στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό επίσης σημαίνει ότι μια σουηδική
ή αμερικανική τράπεζα μπορεί να κάνει το ίδιο από υποκαταστήματα ή θυγατρικές
που είναι εγκατεστημένες στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να είναι σε θέση να διαπραγματευτεί κάποια από αυτά
τα προνόμια μετά το Brexit. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA)
εκτός ΕΕ (για παράδειγμα η Νορβηγία) απολαμβάνουν ακόμα αυτά τα προνόμια αλλά
υποχρεούνται να συνεισφέρουν σε αντάλλαγμα στον προϋπολογισμό της ΕΕ, να
δεχτούν όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, χωρίς να συμμετέχουν στις
διαδικασίες ψηφοφορίας και να επιτρέπουν την ελεύθερη κινητικότητα των
Ευρωπαίων εργαζομένων.
Υπάρχουν ανησυχίες ότι η EEA δεν θα καλωσορίσει το Ηνωμένο Βασίλειο και ότι η
ΕΕ ενδέχεται να μη δεχτεί τους διμερείς όρους, όπως με άλλες χώρες στο παρελθόν
(Ελβετία), αφού η Φρανκφούρτη και το Παρίσι είναι πρόθυμες να διεκδικήσουν το
μεγαλύτερο μερίδιο των επικερδών αγορών των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
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Άλλο ένα σημαντικό ερώτημα είναι αν οι κανονισμοί της ΕΕ θέτουν εμπόδια στις
συναλλαγές των επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου με άλλα κράτη εκτός ΕΕ.
Το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες βασίζεται
σε διεθνή πρότυπα. Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 τόνισε τη σημασία της
διεθνούς συνεργασίας και της κανονιστικής σύγκλισης. Η σύνοδος κορυφής της G20
στην Ουάσινγκτον το 2008 κατέληξε σε ασυμφωνία σχετικά με τα μέτρα για τη
μεταρρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές
κρίσεις. (ό.π.).
Συνέπειες για το City
Το City εξελίχθηκε σε σημαντικό οικονομικό κόμβο, ύστερα από την ένταξη στην
ΕΕ, κάτι που διαψεύδει τους ισχυρισμούς ότι η ιδιότητα του μέλους δημιουργεί
εμπόδια στην ικανότητα του Ηνωμένου Βασιλείου να πραγματοποιεί συναλλαγές με
χώρες εκτός ΕΕ. Το Brexit σύμφωνα με το Reuters (2018) θα είναι ιδιαίτερα
καταστροφικό για το οικονομικό κέντρο του Ηνωμένου Βασιλείου.
Το 1/3 των επιχειρήσεων του City έχουν ήδη κάνει ενέργειες για μετακίνηση της
έδρας τους ή των θυγατρικών τους. Δεν θα είναι πλέον η αγγλόφωνη είσοδος των
επιχειρήσεων στην ΕΕ, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε κατάρρευση της ακίνητης
περιουσίας. Επίσης, αρκετά νέα κτίρια υπό κατασκευή, που προορίζονται για
στέγαση γραφείων και υπηρεσιών, κινδυνέουν να μείνουν ανεκμετάλλευτα εάν ο
πυρήνας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της πόλης μετακινηθεί αλλού. Θα
μπορούσε επίσης να αυξηθεί το κόστος των ναύλων, του διαδικτύου, ακόμη και των
τηλεφωνικών υπηρεσιών (connectivity).
Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών προβλέπει ότι το Παρίσι θα ξεπεράσει το Λονδίνο
ως το σημαντικότερο χρηματοοικονομικό κέντρο της Ευρώπης σε λίγα χρόνια, αν και
υποστηρικτές της αποχώρησης από την ΕΕ λένε ότι η Βρετανία θα ωφεληθεί
μακροπρόθεσμα, θέτοντας τους δικούς της κανόνες σύμφωνα με το Reuters (2018).
Το Λονδίνο παρέμεινε στην κορυφή της κατάταξης σύμφωνα με τον ετήσιο δείκτη
Global Financial Centers (GFCI)5 που κυκλοφόρησε από τους Z / Yen Partners και το
Ινστιτούτο Ανάπτυξης της Κίνας τον Μάρτιο του 2018. Η διαφορά μεταξύ αυτού και
της Νέας Υόρκης, που βρίσκεται στην δεύτερη θέση, είναι αρκετά μικρή, ενώ
παραμένει στην πρώτη θέση όσον αφορά το επιχειρηματικό περιβάλλον και τις
υποδομές και δεύτερο στον χρηματοπιστωτικό τομέα.
Συμπερασματικά, το Brexit ενδέχεται να επιφέρει μεγάλες απώλειες επενδύσεων που
θα ζημιώσουν την παραγωγικότητα του Ηνωμένου Βασιλείου και θα μειώσουν το
πραγματικό εισόδημα κατά 3,4%. Οι μελέτες που αφορούν την
αυτοκινητοβιομηχανία και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες επίσης δείχνουν ότι το
Brexit θα μειώσει τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών στην ΕΕ και δε θα δώσει τη
δυνατότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο να διαπραγματευτεί τους κανονισμούς σχετικά με
τις συναλλαγές στην ΕΕ. Φυσικά, αυτές είναι οι απώλειες που πολλοί άνθρωποι είναι
5

http://www.longfinance.net/Publications/GFCI23.pdf
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πρόθυμοι να επωμιστούν προκειμένου να αποχωρήσουν από την ΕΕ, αλλά δεν είναι
και ασήμαντα.

2.4 Εμπορικές Σχέσεις μετά το Brexit
Η ενότητα αυτή εξετάζει τις μελλοντικές εμπορικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και του
Ηνωμένου Βασιλείου, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία Brexit και η Βρετανία έχει
εξέλθει από την ΕΕ. Επικεντρώνεται στην πιθανή σχέση, όπως ορίζεται από τις
διαπραγματεύσεις που αναμένεται να πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο μεταξύ
Μαρτίου 2019 και Δεκεμβρίου 2020. Αυτό είναι θέμα έντονης συζήτησης και
τεράστιας πολιτικής και οικονομικής σημασίας (European Parliament, 2017b).
Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Ηνωμένου
Βασιλείου. Περίπου το ήμισυ του εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου είναι με την
ΕΕ. Η ένταξη στην ΕΕ μείωσε το εμπορικό κόστος μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου
και της ΕΕ. Προφανέστερα, λόγω της τελωνειακής ένωσης μεταξύ των μελών της ΕΕ,
όλα τα δασμολογικά εμπόδια εντός της ΕΕ έχουν απομακρυνθεί, επιτρέποντας το
ελεύθερο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών. Αυτό καθιστά τα αγαθά και τις υπηρεσίες
φθηνότερα για τους βρετανούς καταναλωτές και επιτρέπει στις επιχειρήσεις του
Ηνωμένου Βασιλείου να εξάγουν περισσότερο. Τα παραπάνω συνεπάγονται με την
αύξηση των εισοδημάτων και του βιοτικού επιπέδου στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Αλλά εξίσου σημαντική για τη μείωση του εμπορικού κόστους είναι η μείωση των μη
δασμολογικών φραγμών που απορρέουν από τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της ΕΕ
για τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς εντός της Ευρώπης. Οι μη δασμολογικοί
φραγμοί περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα μέτρων που αυξάνουν το κόστος του
εμπορίου, όπως οι συνοριακοί έλεγχοι, οι έλεγχοι προέλευσης, οι διαφορές μεταξύ
των νομοθεσιών σχετικά με τα πρότυπα και την ασφάλεια των προϊόντων και τα
εργαλεία αντι-dumping (Dhingra S. et al, 2017).
Το 2014, το 45% των εξαγωγών του Ηνωμένου Βασιλείου και το 53% των
εισαγωγών του αφορά τα 27 μέλη της ΕΕ (Office for National Statistics, 2015). Οι
εξαγωγές του προς την ΕΕ αποτελούν το 13% του εθνικού εισοδήματος του.
Όσον αφορά τις εισαγωγές του Ηνωμένου Βασιλείου, το 51 % προέρχεται από κράτη
μέλη της ΕΕ (14 % από τη Γερμανία, 7 % από τις Κάτω Χώρες και 5 % από τη
Γαλλία), ενώ το 9 % των εισαγωγών προέρχεται αντίστοιχα από τις ΗΠΑ και από την
Κίνα (Europa, 2018a).
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Η αποχώρηση από την ΕΕ (Brexit) θα μείωνε το εμπόριο μεταξύ Ηνωμένου
Βασιλείου και ΕΕ λόγω των υψηλότερων δασμολογικών και μη δασμολογικών
φραγμών στο εμπόριο. Το κύριο οικονομικό όφελος της αποχώρησης από την ΕΕ θα
ήταν η χαμηλότερη καθαρή συνεισφορά στον προϋπολογισμό της ΕΕ (Dhingra S. et al,
2016a).

Για να εκτιμηθούν οι συνέπειες της αποχώρησης από την ΕΕ, πρέπει να
παρουσιαστούν τα σενάρια για το πώς διαμορφώνεται το εμπορικό κόστος μετά το
Brexit. Υπάρχουν δύο σενάρια, στο αισιόδοξο σενάριο, όπου η αύξηση του
εμπορικού κόστους μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και ΕΕ θα είναι μικρή, και το
απαισιόδοξο, όπου θα είναι μεγαλύτερη.
Το αισιόδοξο σενάριο υποθέτει ότι μετά το Brexit, οι εμπορικές σχέσεις του
Ηνωμένου Βασιλείου με την ΕΕ θα είναι παρόμοιες με αυτές που απολαμβάνει επί
του παρόντος η Νορβηγία. Η Νορβηγία, ως μέλος της ΕΕΑ, έχει συνάψει συμφωνία
ελεύθερων συναλλαγών με την ΕΕ, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τιμολόγια
στο εμπόριο μεταξύ Νορβηγίας και ΕΕ. Η Νορβηγία είναι επίσης μέλος της
ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς και υιοθετεί πολιτικές και κανονισμούς που αποσκοπούν
στη μείωση των μη δασμολογικών φραγμών στην ενιαία αγορά (single market).
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Στο απαισιόδοξο σενάριο, υποθέτουμε ότι δεν έχει επιτυχής η διαπραγμάτευση του
Ηνωμένου Βασιλείου για μια νέα εμπορική συμφωνία με την ΕΕ και, ως εκ τούτου,
το εμπόριο μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΕΕ μετά το Brexit θα διέπεται από τους
κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (WTO). Αυτό προϋποθέτει
μεγαλύτερες αυξήσεις στο εμπορικό κόστος σε σχέση με το αισιόδοξο σενάριο,
επειδή ο WTO έχει σημειώσει μικρότερη πρόοδο όσον αφορά στη μείωση των μη
δασμολογικών φραγμών από ό,τι η ΕΕ και, επίσης, δεν υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ
των εμπορικών εταίρων (most favoured nation (MFN) tariffs)6.
Στο «αισιόδοξο» σενάριο, το Ηνωμένο Βασίλειο (όπως η Νορβηγία) θα αποκτήσει
πλήρη πρόσβαση στην ενιαία αγορά της ΕΕ. Υπολογίζεται ότι αυτό θα έχει ως
αποτέλεσμα την μείωση κατά 1,3% του μέσου εισοδήματος του Ηνωμένου Βασιλείου
(ή αλλιώς £850 ανά νοικοκυριό τον χρόνο). Αντιθέτως, σε ένα «απαισιόδοξο»
σενάριο με μεγαλύτερες αυξήσεις στο εμπορικό κόστος, το Brexit θα μειώσει το μέσο
εισόδημα κατά 2,6% (£ 1,700 ανά νοικοκυριό τον χρόνο).

Όλες οι χώρες της ΕΕ χάνουν μέρος των εσόδων τους μετά το Brexit. Για το
Ηνωμένο Βασίλειο η συνολική πτώση του ΑΕΠ υπολογίζεται να είναι £ 26 δισ. έως £
55 δισ., περίπου διπλάσια από τα £ 12 δισ. έως £ 28 δισ. που υπολογίζονται στην
υπόλοιπη ΕΕ.
Στο σενάριο που δεν είναι πλέον μέλος της ενιαίας αγοράς προβλέπεται,
μακροπρόθεσμα, η μείωση του εμπορίου να επιδρά στην παραγωγικότητα. Ο
παράγοντας αυτός αυξάνει σημαντικά το κόστος του Brexit με απώλειες 6,3% έως
9,5% στο κατά κεφαλήν εισόδημα (περίπου 4,200 έως 6,400 λίρες ανά νοικοκυριό
τον χρόνο).
Συμπεράσματα
Το χαμηλότερο εμπόριο λόγω της μη συμμετοχής στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι
πιθανό να κοστίσει στη βρετανική οικονομία πολύ. Ακόμη, αν ληφθούν υπόψη οι
ξένες επενδύσεις, η μετανάστευση και οι δυναμικές συνέπειες της μείωσης του
εμπορίου, εκτιμούμε ότι η συνεισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου στον
προϋπολογισμό της ΕΕ ισοδυναμεί με μείωση του εισοδήματος μεταξύ 1,3% και
6

Με βάση τους κανονισμούς του WTO αν γίνει συμφωνία με μια χώρα για χαμηλότερο δασμολογικό
συντελεστή, πρέπει να γίνει το ίδιο με όλα τα μέλη του WTO.
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2,6%. Και αν συμπεριλάβουμε και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του Brexit στην
παραγωγικότητα, η μείωση του εισοδήματος υπολογίζεται μεταξύ 6,3% και 9,5%
(περίπου £ 4,200 έως £ 6,400 ανά νοικοκυριό ετησίως).

2.5 Μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες
Τα μέλη της ΕΕ έχουν μια κοινή εμπορική πολιτική και εκπροσωπούνται από την ΕΕ
σε όλες τις διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις. Μετά το Brexit, το Ηνωμένο
Βασίλειο θα ανεξαρτητοποιηθεί προχωρώντας στην αναζήτηση νέων εμπορικών
συμφωνιών με τον υπόλοιπο κόσμο, θα μπορεί ακόμα να χτίσει νέες εμπορικές
συμφωνίες με χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ακόμα όμως κι
αν το εμπόριο με τέτοιες τρίτες χώρες αυξηθεί μετά το Brexit, είναι αμφίβολο ότι θα
αντισταθμιστεί το πλήγμα της μείωσης του εμπορίου με την ΕΕ.
Η ύπαρξη εκτός ΕΕ σημαίνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα επωφεληθεί αυτόματα
από μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ με άλλες χώρες. Αυτό θα σήμαινε
έλλειψη στις τρέχουσες αμερικανικές και ιαπωνικές συμφωνίες, οι οποίες
προβλέπεται να βελτιώσουν τα πραγματικά εισοδήματα κατά 0,6%.
Δεδομένου ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μικρότερη αγορά από ό,τι η ΕΕ, το
σίγουρο είναι ότι θα έχει λιγότερη διαπραγματευτική δύναμη (bargaining power) στις
εμπορικές διαπραγματεύσεις από ό,τι η ΕΕ. Σημαντικό είναι το ερώτημα εάν έχει το
Ηνωμένο Βασίλειο επωφεληθεί από προηγούμενες εμπορικές συμφωνίες που πέτυχε
η ΕΕ. Σύμφωνα με τους Breinlich et al (2016) εκτιμάται ότι οι εμπορικές συμφωνίες
που διαπραγματεύθηκε η ΕΕ τις δύο τελευταίες δεκαετίες έχουν μειώσει τις
προσαρμοσμένες στην ποιότητα τιμές των εισαγωγών στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά
περισσότερο από 1/3.
Συχνά υποστηρίζεται ότι η ΕΕ δεν επιδιώκει εμπορικές συμφωνίες που είναι
επωφελείς για το Ηνωμένο Βασίλειο, παρόλαυτα αυτές που έχουν επιτευχθεί είναι
σημαντικότερες από αυτές που αφορούν τα υπόλοιπα 12 μέλη που εντάχθηκαν στην
ΕΕ πριν από το 1995.
Η ΕΕ διαπραγματεύεται επί του παρόντος μια σημαντική νέα συμφωνία ελεύθερων
συναλλαγών με τις Ηνωμένες Πολιτείες (the Transatlantic Trade and Investment
Partnership ή TTIP) - καθώς και μια οικονομική εταιρική συμφωνία (economic
partnership agreement) με την Ιαπωνία. Εφόσον το Ηνωμένο Βασίλειο εγκαταλείψει
την ΕΕ, δεν θα επωφεληθεί από αυτές.
Επιλογές Εμπορικής Συμφωνίας
Η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την Τελωνειακή Ένωση φαίνεται να είναι
ένα από τα λίγα σημεία στα οποία υπάρχει συναίνεση όσον αφορά την πολιτική και
οικονομική συζήτηση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πολλοί έχουν επικεντρωθεί σε 4
πιθανές επιλογές εμπορικής συμφωνίας μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ
(Baldwin, 2016).
Η πρώτη επιλογή είναι μια εκδοχή της ΕΕΑ που ονομάζεται «Norway Model», όπως
αναφέρθηκε παραπάνω. Σημαίνει την πλήρη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου
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στην Ενιαία Αγορά και την ελεύθερη κίνηση αγορών, υπηρεσιών, κεφαλαίων και
ανθρώπων. Αυτό το μοντέλο θα είχε τεράστιες επιπτώσεις στις εξαγωγές και,
συγκεκριμένα, στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (βλ. ενότητα 2.4). Το καθεστώς
αυτό θα εξασφάλιζε την αναγνώριση των προτύπων προϊόντων του Ηνωμένου
Βασιλείου (αμοιβαία αναγνώριση), διατηρώντας, έτσι, τις ευρωπαϊκές αλυσίδες
εφοδιασμού, που είναι σημαντικές για την βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία. Όμως,
θα εξακολουθούσε να ενέχει κίνδυνο γιατί εκτός της τελωνειακής ένωσης το
Ηνωμένο Βασίλειο θα υπόκειται στους κανόνες καταγωγής όσον αφορά τις εξαγωγές
του. Επίσης, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα μπορούσε να επιβάλει περιορισμούς στη
μετανάστευση. Για όλους τους παραπάνω λόγους, η επιλογή του Νορβηγικού
μοντέλου δεν θα ήταν η βέλτιστη λύση.
Το δεύτερο μοντέλο, η ελβετική επιλογή (Swiss Option) συνεπάγεται ένα σύνολο
κανονισμών που ρυθμίζουν την πρόσβαση στην ενιαία αγορά σε συγκεκριμένους
τομείς. Και στην περίπτωση αυτή θα υπάγεται σε κανόνες καταγωγής. Το καθεστώς
αυτό δεν διαφυλάσσει την πρόσβαση των βρετανικών τραπεζών στις αγορές της ΕΕ27 καθώς εισάγει εμπόδια και στην ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων από και προς το
Ηνωμένο Βασίλειο.
Mια άλλη επιλογή είναι το Comprehensive Free Trade Agreement (CFTA), την οποία
η πρωθυπουργός ανέφερε στην ομιλία της στις 17 Ιανουαρίου 2017. Αυτή η επιλογή
απαιτεί χρονοβόρες διαδικασίες και καλύπτει διάφορα θέματα, όπως υπηρεσίες,
επενδύσεις κλπ.
Η ενδεδειγμένη επιλογή είναι το «WTO Model». Αν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι
πλέον μέλος της Ενιαίας Αγοράς και δεν συνάψει ειδική συμφωνία με την ΕΕ τότε το
εμπόριο μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΕΕ θα επέλθει στη βάση του MFN. H
υιοθέτηση αυτού του μοντέλου συνεπάγεται την αύξηση δασμολογικών και μη
δασμολογικών φραγμών, που θα αντιμετωπίσουν από κοινού οι Βρετανοί και
Ευρωπαίοι εξαγωγείς. Η επιστροφή στην ιδιότητα μέλους του WTO αποτελεί
εναλλακτική λύση για το Ηνωμένο Βασίλειο καθώς διαφέρει από την παραδοσιακά
φιλελεύθερη προσέγγιση που είχε μέχρι σήμερα το Ηνωμένο Βασίλειο στον τομέα
του εμπορίου.

2.6 Οι επιπτώσεις του Brexit στις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις
Αν και οι μελέτες σχετικά με την εξέλιξη του Brexit επικεντρώνονται στις εμπορικές
συνθήκες, φαίνεται ότι η οικονομία της Βρετανίας θα υποφέρει, επίσης, από τη
μείωση των ροών των άμεσων ξένων επενδύσεων μετά την έξοδο από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και αυτό για τρεις λόγους:
1. Η πλήρης ένταξη στην ενιαία αγορά καθιστά το Ηνωμένο Βασίλειο μια
ελκυστική πλατφόρμα εξαγωγών για τις πολυεθνικές εταιρείες, καθώς δεν
φέρουν ενδεχομένως μεγάλες δαπάνες από δασμολογικά και μη δασμολογικά
εμπόδια κατά τις εξαγωγές προς την υπόλοιπη ΕΕ
2. Οι πολυεθνικές έχουν σύνθετες αλυσίδες εφοδιασμού και πολλά κόστη
συντονισμού μεταξύ των κεντρικών γραφείων τους και των τοπικών
υποκαταστημάτων. Αυτά θα είναι δύσκολα διαχειρίσιμα όταν το Ηνωμένο
Βασίλειο φύγει από την ΕΕ. Για παράδειγμα, τα εξαρτήματα θα υπόκεινται σε
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διαφορετικούς κανονισμούς και κόστη και οι ενδοεταιρικές μεταβιβάσεις
προσωπικού θα γίνονταν πιο δύσκολες λόγω των αυστηρότερων ελέγχων
μετανάστευσης.
3. Η αβεβαιότητα σχετικά με τη μορφή των μελλοντικών εμπορικών
διακανονισμών μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ θα είχε επίσης
ως αποτέλεσμα την επιβράδυνση των άμεσων ξένων επενδύσεων.
Σε συνολικό επίπεδο, η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ενιαία Αγορά
εκτιμάται ότι θα μειώσει την ροή των ΑΞΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά 22% (Bruno
Randolph, 2016).
Δεδομένου ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις έχουν θετικές επιπτώσεις στις εγχώριες
επενδύσεις και στην παραγωγικότητα, η μείωση αυτή είναι πιθανό να μειώσει την
παραγωγή και το βιοτικό επίπεδο στο Ηνωμένο Βασίλειο (Dhingra et al., 2016b).
Επίσης, η έξοδος από την ενιαία αγορά θα επιτρέψει επίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο
να υιοθετήσει πολιτικές για τον περιορισμό της μετανάστευσης από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Σύμφωνα με τους Portes & Forte (2017) ο περιορισμός των μεταναστευτικών
ροών από την ΕΕ θα μπορούσε να μειώσει το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ του Ηνωμένου
Βασιλείου κατά 0,9 έως 3,4% μέχρι το 2030.
Αυτές οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές, ιδιαίτερα για τομείς όπως
ο χρηματοπιστωτικός που βασίζονται σε εργαζόμενους υψηλής ειδίκευσης από όλη
την ΕΕ (Dhingra et al., 2016b).
Η επίδραση στις ΑΞΕ της ένταξης του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ
Το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει ισχυρό κράτος δικαίου, ευέλικτες αγορές εργασίας
και εργατικό δυναμικό με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, που το καθιστούν ελκυστικό
τόπο άμεσων ξένων επενδύσεων ανεξάρτητα από το αν βρίσκεται ή όχι στην ΕΕ.
Αλλά δεδομένου ότι η ένταξη στην ΕΕ μειώνει το εμπορικό και επενδυτικό κόστος,
είναι πιθανό μετά το Brexit να υπάρχει αντίκτυπο ακόμη και μετά τον έλεγχο αυτών
των άλλων παραγόντων.
Για να εκτιμηθεί το μέγεθος της επίπτωσης της ύπαρξης στην ΕΕ των άμεσων ξένων
επενδύσεων, χρησιμοποιήθηκε μία εμπειρική ανάλυση του Bruno (2016). Πρόκειται
για ένα στατιστικό μοντέλο που βασίζεται στις διμερείς ροές άμεσων ξένων
επενδύσεων μεταξύ 34 χωρών του ΟΟΣΑ από το 1985 έως το 2013.
Το μοντέλο εκτιμά ότι οι ξένοι επενδυτές επιλέγουν να επενδύσουν στο Ηνωμένο
Βασίλειο, σε αντίθεση με άλλες χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία ή οι Ηνωμένες
Πολιτείες. Είναι παρόμοιο με το «μοντέλο βαρύτητας» που είναι ο συνήθης τρόπος
εκτίμησης των διμερών ροών εξαγωγών και εισαγωγών
Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Campos and Coricelli (2015)
η ένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ενιαία αγορά έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην
αύξηση των ΑΞΕ από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο.
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Δεδομένου ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες των ροών των ΑΞΕ -όπως η γεωγραφική
απόσταση και ο πολιτισμός- είναι γενικά σταθεροί στην πάροδο του χρόνου,
εξετάζουμε μόνο τις αλλαγές στις ΑΞΕ.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει πάντα στατιστικά σημαντικό θετικό αποτέλεσμα
της ύπαρξης στην ΕΕ σε σχέση με τις εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων. Η αύξηση
των άμεσων ξένων επενδύσεων κυμαίνεται από 14% έως 38%, ανάλογα με την
ακριβή στατιστική μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε.
Ομοίως, οι Straathof et al. (2008) θεωρούν ότι η ένταξη στην ΕΕ αυξάνει τα
αποθέματα άμεσων ξένων επενδύσεων κατά 14% από χώρες εκτός της ΕΕ και κατά
28% από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.
Το να είναι μία χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (EFTA),
όπως η Ελβετία, δεν υποκαθιστά τα οφέλη των ΑΞΕ των κρατών μέσα στην ΕΕ. Στην
πραγματικότητα, δεν υπάρχει διαφορά στο να είναι ένα κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών και στο να είναι εκτός της ΕΕ, όπως οι
Ηνωμένες Πολιτείες ή η Ιαπωνία.
Έτσι, ακόμα και κατακτώντας το Ηνωμένο Βασίλειο μια ολοκληρωμένη συμφωνία
ελεύθερου εμπορίου μετά το Brexit, αυτό δεν αποτελεί υποκατάστατο των προνομίων
εντός της ΕΕ. Αντιθέτως, ο Baier (2008) εκτιμά ότι η ένταξη στην ΕΕ οδηγεί σε
αύξηση του εμπορίου με άλλα μέλη της ΕΕ κατά ένα τέταρτο ή περισσότερο (σε
σύγκριση με την ιδιότητα μέλους της EFTA).
Δεδομένου ότι κατά την αποχώρηση από την ΕΕ αναλογικά θα υπάρξουν μικρότερες
επιπτώσεις στις ΑΞΕ από ότι μετά την ένταξη, το Τεχνικό Παράρτημα ‘The Impact of
Brexit on Foreign Investment in the UK’ (2017) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το
Brexit είναι πιθανό να επιφέρει μείωση των εισροών των άμεσων ξένων επενδύσεων
στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά περίπου 22%.
Πώς επηρεάζουν οι αλλαγές στις ΑΞΕ τα εισοδήματα του Ηνωμένου Βασιλείου;
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Υπάρχουν πολλές αποδείξεις ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις παρουσιάζουν οφέλη
όσον αφορά την αυξημένη παραγωγικότητα. Για παράδειγμα, οι Bloom et al. (2012)
θεωρούν ότι οι πολυεθνικές ενισχύουν την παραγωγικότητα στις εταιρείες του
Ηνωμένου Βασιλείου μέσω βελτιωμένων τεχνολογιών και πρακτικών διαχείρισης.
Σύμφωνα με τον Alfaro et al. (2004) εκτιμάται ότι η αύξηση των ΑΞΕ -εξετάζοντας
τους ρυθμούς ανάπτυξης 73 χωρών- έχει μεγάλη θετική επίδραση στο ΑΕΠ, ειδικά σε
χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο που έχουν ιδιαίτερα ανεπτυγμένο
χρηματοπιστωτικό τομέα.
Oι Pain and Young (2004) εκτιμούν ότι η ένταξη στην ΕΕ συνέβαλε στην αύξηση του
ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου κατά 2,25% μέσω των ΑΞΕ. Καθώς οι άμεσες ξένες
επενδύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου,
διαπιστώνουμε ότι καθίστανται όλο και σημαντικότερες για το εισόδημα.
Έτσι, για να έχουμε μια πιο αντιπροσωπευτική εικόνα του τρόπου με τον οποίο
μπορούν να επηρεαστούν οι βασικοί τομείς, αναλύουμε δύο σημαντικές βιομηχανίες
του Ηνωμένου Βασιλείου με περισσότερες λεπτομέρειες: αυτοκίνητα και
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.
Το 2014, η αυτοκινητοβιομηχανία συνέβαλε κατά περίπου 5,1% στις εξαγωγές του
Ηνωμένου Βασιλείου και περίπου το 40% των εξαγωγών αυτοκινήτων της ήταν προς
την ΕΕ.
Αναφορικά με την αυτοκινητοβιομηχανία, οι Head και Mayer (2015) εκτιμούν ότι η
αύξηση του εμπορικού κόστους και του κόστους ενδοεπιχειρησιακού συντονισμού
μετά το Brexit θα μειώσει την παραγωγή αυτοκινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά
12%. Επίσης, εκτιμούν ότι το Brexit θα έχει επίπτωση στα επίπεδα παραγωγής και
τιμών των αυτοκινήτων, εκφράζοντας τα δύο κύρια μειονεκτήματα:
Πρώτον, καθώς το εμπορικό κόστος αυξάνεται (λόγω μη δασμολογικών και
ενδεχομένως δασμολογικών φραγμών), η παραγωγή στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι
λιγότερο ελκυστική, επειδή καθίσταται πιο δαπανηρή η αποστολή στο υπόλοιπο της
Ευρώπης.
Δεύτερον, υπάρχει αύξηση του κόστους συντονισμού μεταξύ των κεντρικών
γραφείων και των τοπικών μονάδων παραγωγής. Οι μετακινήσεις βασικών
υπαλλήλων μέσα στις επιχειρήσεις ενδέχεται να είναι δυσκολότερες εάν τεθούν σε
εφαρμογή οι έλεγχοι της μετανάστευσης. Τα διαφορετικά ρυθμιστικά πρότυπα
μπορούν να καταστήσουν πιο δύσκολη την λειτουργία του τομέα της μηχανικής, του
τμήματος R&D και των συμβουλευτικές υπηρεσιών.
Σε γενικές γραμμές, όλα τα πράγματα που καθιστούν το εμπόριο πιο δαπανηρό
μεταξύ επιχειρήσεων διαφορετικών χωρών θα καταστήσουν επίσης το εμπόριο
μεταξύ των πολυεθνικών διαφορετικών χωρών πιο δαπανηρό.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o
3.1 H Μεταναστευτική Πολιτική και οι Οικονομικές Συνέπειες
Οι μεταναστευτικές ροές αυξήθηκαν ιδιαίτερα τα τελευταία είκοσι χρόνια. Μεταξύ
των ετών 1995-2015 ο αριθμός των μεταναστών που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο
προερχόμενοι από άλλες χώρες της Ευρώπης τριπλασιάστηκε (από 0.9 εκ. σε 3.3 εκ.).
Το σύνολο των ευρωπαίων μεταναστών αυξήθηκε από 1.5% σε 5.3% του συνολικού
πληθυσμού και από 1.8% σε 6.3% του πληθυσμού σε ηλικίες 16-64 (ηλικίες
εργασίας).

Όταν οι χώρες μετάβασης (χώρες Α8) εντάχθηκαν στην ΕΕ (2004), οι
μεταναστευτικές ροές αυξήθηκαν σημαντικά στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ μειώθηκαν
μετά την κρίση του 2007. Τα τελευταία χρόνια οι μεταναστευτικές ροές αυξάνονται
και πάλι. Τον Σεπτέμβριο του 2015 το net immigration ήταν 172.000 (257.000
έφτασαν από την Ευρώπη και 75.000 έφυγαν από την Ευρώπη), ενώ 191.000 ήταν
από μη ευρωπαϊκές χώρες (ΟNS, 2016)7.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του έτους 2017, η
καθαρή μετανάστευση ήταν σε παρόμοιο επίπεδο με τις αρχές του 2014, με 244.000
περισσότερους ανθρώπους να έρχονται στο Ηνωμένο Βασίλειο από αυτούς που
φεύγουν, αυξάνοντας έτσι τον πληθυσμό του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό αποτελεί
ρεκόρ στην καθαρή μετανάστευση (Μάρτιο 2015 έως Ιούνιο 2016).
Ο συνολικός αριθμός ατόμων που έφτασαν να εργαστούν στο Ηνωμένο Βασίλειο
ήταν 248.000 κατά το Σεπτέμβριο του 2017, μείωση κατά 45.000 σε σχέση με το
προηγούμενο έτος και συγκρίσιμη με το επίπεδο που παρατηρήθηκε το 2014,
οδηγώντας στη μείωση της μετανάστευσης στην ΕΕ (ONS, 2018)8.
7
8

ONS (2016) Migration Statistics Quarterly Review
Migration Statistics Quarterly Report: February 2018

31

Περίπου το 70% των ευρωπαίων μεταναστών έρχονται στο Ηνωμένο Βασίλειο προς
αναζήτηση εργασίας, για σπουδές, είτε για να συναντήσουν τις οικογένειες τους.
Είναι συνήθως νέοι και έχουν υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο από ότι οι ντόπιοι, ενώ
έχουν περισσότερες πιθανότητες να βρουν εργασία από ότι οι ντόπιοι.

Οι προσφυγικές ροές των Σύρων δε συνδέονται με την αποχώρηση του Ηνωμένου
Βασιλείου από την ΕΕ, καθώς η κυβέρνηση θα δεχτεί μόνο 20.000 ενήλικους
πρόσφυγες τα επόμενα 5 χρόνια. Επίσης το Ηνωμένο Βασίλειο δεν βρίσκεται στον
χώρο Σένγκεν, επομένως υπάρχουν συνοριακοί έλεγχοι που εμποδίζουν την είσοδο
προσφύγων.
Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την ΕΕ, αλλά παραμείνει μέλος της EEA
ή της EFTA, ενδέχεται να χρειαστεί να δεχτεί την απεριόριστη μετανάστευση της ΕΕ,
όπως κάνουν και όλες οι άλλες χώρες (π.χ. Νορβηγία, Ελβετία).
Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο επιθυμεί να περιορίσει την κυκλοφορία των πολιτών της
ΕΕ τότε δεν μπορεί να είναι μέλος της ενιαίας αγοράς, σύμφωνα με τις τέσσερις
θεμελιώδεις ελευθερίες οι οποίες θεωρούνται εκ των ων ουκ άνευ για την εύρυθμη
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λειτουργία της Ένωσης και απαιτούν από τα κράτη μέλη να χορηγούν ελεύθερη
κυκλοφορία προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων. Μόνο μια εμπορική
συμφωνία με υψηλότερο εμπορικό κόστος θα μπορούσε να επιτρέψει στο Ηνωμένο
Βασίλειο να περιορίσει τη μετανάστευση. Οι ισχύοντες κανόνες αποκλείουν
αποτελεσματικά τη μετανάστευση ανθρώπων εκτός της ΕΕ, εκτός των
μεταπτυχιακών φοιτητών και των ατόμων των οποίων εγκρίνονται οι θεωρήσεις.
Ένα επιχείρημα υπέρ του Brexit είναι ότι προβλέπονται αυξήσεις στον κατώτατο
μισθό τα επόμενα 4 χρόνια, γεγονός που συνεπάγεται την προσέλκυση μεγαλύτερων
μεταναστευτικών ροών (Office for Budget Responsibility, 2015).
Σύμφωνα με τους Felbermayr et al. (2010), η αύξηση των μεταναστευτικών ροών
κατά 10% οδηγεί σε αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος κατά 2.2%. Οι Boubtane
et al (2015) διαπίστωσαν ότι η μείωση του καθαρού ποσοστού μετανάστευσης (net
immigration) κατά 50% θα μείωνε την παραγωγικότητα του Ηνωμένου Βασιλείου
κατά 0.32% ετησίως (σύμφωνα με το μοντέλο Solow-Swan όπου η συνολική
παραγωγή εξαρτάται από το φυσικό κεφάλαιο (K), το ανθρώπινο κεφάλαιο (Η) και το
εργατικό δυναμικό (L) χρησιμοποιώντας την συνάρτηση παραγωγής Cobb-Douglas
με σταθερές αποδόσεις σε κλίμακα).
Τέλος, θέσεις εργασίας σε άλλες χώρες για εργαζόμενους από το Ηνωμένο Βασίλειο
εκτιμάται ότι δεν θα είναι εύκολα διαθέσιμες, κάτι που μπορεί να αποτελέσει
σημαντικό πρόβλημα, καθώς 5,2 εκ. Βρετανών ζουν εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου 1,3 εκ. ζουν σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Από την άλλη πλευρά, 8,3 εκ. άτομα μη
Βρετανικής καταγωγής ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και 3 εκ. από αυτούς
προέρχονται από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Περίπου 300.000 Βρετανοί ζουν στην
Ισπανία, 250.000 στην Ιρλανδία και 180.000 στη Γαλλία.

3.2 Οι μελλοντικές σχέσεις μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΕΕ
Η σχέση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΕΕ, μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές
(από νομική άποψη) και εξαρτάται από τις πολιτικές επιλογές που θα γίνουν. Αυτές οι
πολιτικές επιλογές περιστρέφονται γύρω από τα παρακάτω ερωτήματα:
1. Ποια θα είναι η μελλοντική εμπορική συνεργασία μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και
ΕΕ;
2. Μία μελλοντική εμπορική συμφωνία θα παρεμποδίσει το διασυνοριακό εμπόριο
μεταξύ Ηνωμένου Βασίλειου και ΕΕ ή θα επιτρέψει μια ομοιόμορφη ρύθμιση
προτύπων (standard-setting);
3. Η συμφωνία θα καλύπτει όλους τους τομείς;
4. Το νομικό καθεστώς που συμφωνήθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ θα
καλύπτει τα ατομικά δικαιώματα η εφαρμογή των οποίων διασφαλίζονται σε επίπεδο
συνθήκης (Treaty level); (European Parliament, 2017c :σ.34).
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Μία εμπορική συμφωνία αποσκοπεί κυρίως στη μείωση του κόστους κατά τις
οικονομικές διαδικασίες μεταξύ των αγορών που επιθυμούν να ξεκινήσουν μια
συνεργασία.
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι αντιμετώπισης αυτών των δαπανών –από μια μικρή
μείωση έως την πλήρη κατάργησή τους. Σημαντικός είναι ο τρόπος με τον οποίο η
εμπορική συνεργασία εισέρχεται στη σφαίρα της εθνικής νομοθεσίας με πιθανά τα
ακόλουθα σενάρια: Ανταλλαγή πληροφοριών (Information exchange), Αμοιβαία
αναγνώριση αποφάσεων συμμόρφωσης (Mutual recognition of conformity decisions),
Ισοδυναμία (Equivalence), Αμοιβαία αναγνώριση προτύπων (Mutual recognition of
standards), Πλήρης εναρμόνιση (Full harmonisation) (ό.π. σ.32).
Σενάρια Brexit
Είναι σημαντική μια εκτενής αναφορά ενδεικτικών σεναρίων Brexit, προκειμένου να
εκτιμηθούν πιθανές οικονομικές επιπτώσεις του.
Το σενάριο της «ισοδυναμίας» (The equivalence scenario)
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το σενάριο της «ισοδυναμίας» και το πιθανό αποτέλεσμα
ενός «Ηard Brexit». Σε ένα σενάριο «Ηard Brexit», το Ηνωμένο Βασίλειο θα
χαρακτηριστεί ως τρίτη χώρα για την ΕΕ και την εθνική χρηματοοικονομική
νομοθεσία. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του Ηνωμένου Βασιλείου θα χάσουν το
δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ μέσω της βρετανικής τους άδειας και του
Ευρωπαϊκού τους διαβατηρίου. Αντίστοιχα, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ΕΕ
θα χάσουν το δικαίωμά τους να έχουν πρόσβαση στις αγορές του Ηνωμένου
Βασιλείου βάσει της άδειας που έχει χορηγηθεί από τις αρμόδιες εθνικές αρχές
(European Parliament, 2017e,σ.11-12).
Ένα Brexit υπό αυτό το σενάριο θα έχει τις ακόλουθες συνέπειες στα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στις κεφαλαιαγορές της ΕΕ και
του Λονδίνου:




Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του Ηνωμένου Βασιλείου θα επιτρέπεται να
απευθύνονται σε επαγγελματίες επενδυτές της ΕΕ μόνο εάν η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή (European Commission) δηλώσει ότι οι κανόνες και η εποπτεία του
Ηνωμένου Βασιλείου συμφωνούν με τους κανόνες Οδηγίας MiFID II
(Markets in Financial Instruments Directive).
Τα κράτη μέλη θα έχουν εθνική διακριτική ευχέρεια να επιτρέπουν σε
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του Ηνωμένου Βασιλείου να παρέχουν
υπηρεσίες -περιορισμένες στην επικράτειά τους- σε ιδιώτες επενδυτές της ΕΕ
(και σε επαγγελματίες επενδυτές της ΕΕ ελλείψει απόφασης ισοδυναμίας)

Σενάριο OFC (The OFC scenario)
Στο σενάριο OFC, το Ηνωμένο Βασίλειο θα μετατρέψει την πόλη του Λονδίνου σε
«υπεράκτιο οικονομικό κέντρο» με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ελαχιστοποίηση των
φορολογικών και κανονιστικών δαπανών. Ενώ ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να
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προσελκύσει περισσότερες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (financial services) από
τρίτες χώρες -που θα μπορούσαν να αντισταθμίσουν ορισμένες απώλειες που
σχετίζονται με το Brexit-, τα ζητήματα που σχετίζονται με το διαβατήριο και τη
πρόσβαση στην ενιαία αγορά της ΕΕ θα εξακολουθήσουν να υφίστανται.
The EEA scenario
Παρότι η Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η συμμετοχή στην ΕΕΑ (European
Economic Area) δεν αποτελεί επιλογή, το σενάριο έχει εκτιμηθεί ως το μοναδικό που
επιτρέπει σχεδόν πλήρη πρόσβαση στην ενιαία αγορά (European Parliament,
2017e,σ.11-12). Κατά συνέπεια, υπάρχουν ελάχιστες -έως καθόλου- αρνητικές
οικονομικές συνέπειες σε σύγκριση με την τωρινή κατάσταση που η χώρα είναι μέλος
της ΕΕ.

3.3 Οι αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση μετά το Brexit
Υπάρχουν οικονομικά οφέλη από την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, όμως αυτό
συνεπάγεται το πολιτικό κόστος της εγκατάλειψης κάποιας κυριαρχίας. Τόσο εκτός,
όσο και εντός της ΕΕ, αυτό το παιχνίδι συμβιβασμού (trade-off) είναι αναπόφευκτο.
Η έξοδος από την ΕΕ («Brexit») θα μειώσει το εμπόριο μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου
και ΕΕ λόγω υψηλότερων δασμολογικών και μη δασμολογικών δασμών στο εμπόριο.
Επιπλέον, το Ηνωμένο Βασίλειο θα ωφεληθεί λιγότερο από τη μελλοντική
οικονομική ολοκλήρωση της αγοράς. Το κύριο οικονομικό όφελος απο το Brexit θα
είναι η χαμηλότερη καθαρή συνεισφορά στον προϋπολογισμό της ΕΕ (lower net
contribution to the EU budget) (Dhingra S. et al., 2016c).
Ένα σημαντικό εύρημα της έρευνας σχετικά με τις οικονομικές συνέπειες της
εγκατάλειψης της ΕΕ είναι ότι, παρόλο που το Brexit θα βλάψει την οικονομία του
Ηνωμένου Βασιλείου μέσω του μειωμένου εμπορίου, το κόστος είναι μικρότερο όταν
το Ηνωμένο Βασίλειο παραμείνει περισσότερο οικονομικά ενοποιημένο με την ΕΕ
(Dhingra S. et al., 2017).
Συνεπώς, η ένταξη στην EEA είναι μια λύση για όσους ελκύονται από τα οικονομικά
οφέλη της ΕΕ, αλλά δεν επιθυμούν μια "στενότερη ένωση" (‘ever closer union’).
Η υιοθέτηση του ελβετικού μοντέλου (Swiss model) μετά το Brexit θα μπορούσε να
είναι ελκυστική λύση, αν το Ηνωμένο Βασίλειο αναζητά μια προσέγγιση «à la carte»
για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Υπάρχουν όμως μειονεκτήματα.
Tο ελβετικό μοντέλο δεν θα παρέχει την ίδια εγγύηση πρόσβασης στην αγορά με
αυτή που παρέχει η προσχώρηση στην ΕΕ ή στην EEA. Για παράδειγμα, εάν το
Ηνωμένο Βασίλειο μπορούσε να καταλήξει σε συμφωνία με την ΕΕ για να
συμμετέχει στην ενιαία αγορά υπηρεσιών θα ήταν αβέβαιη η ικανότητα του να εξάγει
χρηματοπιστωτικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες προς την ΕΕ.
Γενικά, είναι πιθανό ότι το ελβετικό μοντέλο να έχει ως αποτέλεσμα ασθενέστερη
οικονομική ολοκλήρωση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ από ό,τι η
ιδιότητα μέλους της EEA, και θα οδηγήσει σε υψηλότερο οικονομικό κόστος. Το
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ελβετικό μοντέλο συνεπάγεται επίσης την εγκατάλειψη κάποιας κυριαρχίας
(sovereignty), αφού το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα έχει πλέον λόγο στη λήψη
αποφάσεων της ΕΕ, αλλά θα πρέπει να υιοθετήσει νομοθεσία της ΕΕ για να
συμμετάσχει στην Ενιαία Αγορά (Dhingra S. et al., 2016c).
Επανένταξη στην Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (EFTA)
Όταν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την ΕΕ, θα αποχωρήσει και από την
EEA. Εάν επιθυμεί να παραμείνει στην ενιαία αγορά, θα μπορούσε να επιλέξει την
επανένταξη στην EFTA και να καταστεί μέλος της EEA μέσω της EFTA. Σε αυτή την
περίπτωση, το Ηνωμένο Βασίλειο θα έπρεπε να αποδεχθεί την ευρωπαϊκή νομοθεσία,
τις πληρωμές προς την ΕΕ και τη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου της ΕΕ.
Οι Ottaviano et al (2014) εκτιμούν ότι το κόστος του Brexit για την οικονομία του
Ηνωμένου Βασιλείου θα προέρχεται πρωτίστως από την αύξηση των μη
δασμολογικών φραγμών μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ, και όχι από
μεταβολές των δασμών (tariffs).
Το 1960, όταν δημιουργήθηκε η EFTA, η μείωση των δασμών ήταν ο πρωταρχικός
στόχος για μείωση του εμπορικού κόστους και προώθηση της διεθνούς οικονομικής
ολοκλήρωσης. Ωστόσο, η επιτυχία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (WTO),
της ΕΕ και άλλων περιφερειακών και διμερών εμπορικών συμφωνιών για τη μείωση
των δασμών έχει μετατοπίσει το επίκεντρο των σημερινών εμπορικών
διαπραγματεύσεων - όπως η Διατλαντική Εμπορική και Επενδυτική Σύμπραξη
(TTIP) - προς τα μη δασμολογικά εμπόδια και το εμπόριο υπηρεσιών και κεφαλαίων.
Η EFTA δεν έχει σχεδιαστεί για την προώθηση της ολοκλήρωσης σε αυτούς τους
τομείς. Ως εκ τούτου, όλα τα μέλη της είτε έχουν εγκαταλείψει την ΕΕ είτε έχουν
επιδιώξει μεγαλύτερη ενσωμάτωση (integration) με την ΕΕ μέσω άλλων διαύλων.
Επί του παρόντος, τα μέλη της EFTA είναι η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η Νορβηγία
και η Ελβετία. Όλες αυτές οι χώρες είναι είτε μέλη της EEA (Ισλανδία, Λιχτενστάιν
και Νορβηγία), είτε έχουν δικές τους διμερείς συμφωνίες με την ΕΕ (Ελβετία). Αν
εξαιρέσουμε την εκδοχή το Ηνωμένο Βασίλειο να επιθυμεί να εξαιρεθεί από κάθε
μορφή οικονομικής ολοκλήρωσης εκτός από την κατάργηση των δασμών, η
συμμετοχή στην EFTA δεν αρκεί σα λύση στο πρόβλημα του τι θα ακολουθήσει το
Brexit.
Τέλος, με βάση τις πρόσφατες συζητήσεις και όλες τις παραπάνω αναλύσεις για το
Brexit, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ξένοι επενδυτές επιλέγουν το Ηνωμένο
Βασίλειο έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών με βάση τα πιθανά οφέλη από την
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση που φέρουν άμεσες συνέπειες στις εισροές άμεσων ξένων
επενδύσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το δημοψήφισμα ήταν ψήφος δυσπιστίας απέναντι στην Ε.Ε. για το πως οι
κυβερνήσεις αντιμετώπισαν το μεταναστευτικό. Αν η μετανάστευση έχει πολιτιστικά
και οικονομικά οφέλη για την Βρετανία, πράγμα που αναλύθηκε παραπάνω, πρέπει
να γίνουν αλλαγές στο σύστημα μετά την κατάληξη σε εμπορική συμφωνία, ώστε να
μην συνεχίσει να επιβραδύνεται η ανάπτυξη του Ηνωμένου Βασιλείου και γενικότερα
της ΕΕ, όπως προβλέπεται μέχρι στιγμής, από την μειωμένη μετανάστευση από τη
χώρες της ΕΕ.
Από τη σκοπιά του διεθνούς εμπορίου, όλες οι μελέτες προβλέπουν ότι το εμπόριο
του Ηνωμένου Βασιλείου με την ΕΕ θα μειωθεί σημαντικά. Η κυβέρνηση του
Ηνωμένου Βασιλείου δηλώνει ότι αποσκοπεί στην αντικατάσταση της σημερινής
ένταξης στην ΕΕ με άλλες, περισσότερο ευρείες εμπορικές συμφωνίες. Ωστόσο, σε
αυτό το στάδιο δεν είναι σαφές ποια θα είναι η νέα εμπορική συμφωνία και ποιες
χώρες θα μπορούσαν να εμπλέκονται.
Είναι σαφές ότι η παραμονή στην ενιαία αγορά θα ήταν η πλέον συμφέρουσα επιλογή
για το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς θα συνέχιζε να της παρέχει πρόσβαση σε 500 εκ.
πελάτες σε ολόκληρη την ΕΕ και θα μπορούσε να παίξει ρόλο στην θέσπιση
κανόνων. Σαν αποτέλεσμα, αυτό μειώνει τις τιμές για τους πελάτες και τους παρέχει
περισσότερες επιλογές.
Δεδομένου ότι το εμπόριο μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και ΕΕ συνεισφέρει
μεγαλύτερο μέρος στο ΑΕΠ του Ηνωμένο Βασίλειο απ’ ότι της ΕΕ, συμπεραίνουμε
ότι οι αρνητικές επιπτώσεις θα είναι μεγαλύτερες για το Ηνωμένο Βασίλειο παρά για
την ΕΕ (European Parliament, 2017d).
Η μόνη, ίσως, θετική επίπτωση του Brexit είναι ότι δημιουργείται το έδαφος για μία
πιο συνεκτική πολιτική σε διάφορα ευρωπαϊκά ζητήματα, καθώς το Ηνωμένο
Βασίλειο συχνά καταψήφιζε πολιτικές της ΕΕ, που υποστήριζαν άλλα μέλη.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η αποχώρησης της Μ. Βρετανίας από την ΕΕ θα έχει
επιπτώσεις και για την Ελλάδα και την Κύπρο. Προβλέπεται, τόσο άμεσα όσο και
μελλοντικά, η αποδυνάμωση των σχέσεων Βρετανίας-Ελλάδας-Κύπρου στα πλαίσια
του Κυπριακού ζητήματος. Επίσης, η μείωση τουριστικών ροών από και προς την
Ελλάδα, καθώς υπάρχει και κίνδυνος μείωσης των συνολικών κεφαλαίων που είναι
σήμερα διαθέσιμα για την Ελλάδα μέσω της ευρωπαϊκής Κοινής Αγροτικής
Πολιτικής και των διαρθρωτικών κοινοτικών κονδυλίων που υπολογίζονται σε
περίπου 35 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014 –2020, σύμφωνα με ανάλυση της
Eurobank για το 2017.
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