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Αναλύσεις για επιπτώσεις Brexit σε οικονομία ΗΒ και ΕΕ 

 

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της εταιρείας συμβούλων Oliver Wyman και του νομικού 

γραφείου Clifford Chance, οι οικονομικοί κλυδωνισμοί του Brexit θα είναι δυσανάλογοι στην ΕΕ και 

στο ΗΒ ως προς τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, το μέγεθος των επιχειρήσεων και τις 

περιοχές. 

Πιο συγκεκριμένα, πέντε μόνο κλάδοι της οικονομικής δραστηριότητας στην ΕΕ και στο ΗΒ, 

εκείνοι των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της αυτοκινητοβιομηχανίας, της γεωργίας, των 

τροφίμων και ποτών, των χημικών και πλαστικών, θα επωμιστούν σχεδόν τα τρία τέταρτα του 

αντίκτυπου της Εξόδου του ΗΒ από την ΕΕ. 

Επίσης, η αλλαγή των εμπορικών σχέσεων μεταξύ ΕΕ και ΗΒ θα επιβαρύνει περισσότερο την 

οικονομική πορεία των μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεων εν συγκρίσει με τις μεγαλύτερου 

μεγέθους. Ειδικότερα, οι αναλυτές εκτιμούν ότι το μέγεθος των μεγάλων εξαγωγικών επιχειρήσεων 

τους δίνει τη δυνατότητα να θωρακίζονται καλύτερα απέναντι σε ενδεχόμενες αλλαγές στις 

εμπορικές ρυθμίσεις, καθώς καταρτίζουν σχέδια έκτακτης ανάγκης βάσει των άμεσων επιπτώσεων 

στις επιχειρήσεις τους, τις αλυσίδες εφοδιασμού τους, τους πελάτες και τους ανταγωνιστές τους. 

Αντιθέτως, οι μικρότερες εταιρείες που βρίσκονται κάτω από τις αλυσίδες εφοδιασμού αδυνατούν εκ 

φύσεως να προγραμματίσουν παρόμοια προληπτικά σχέδια δράσεων.  

Αξίζει να τονιστεί ότι η δυσκολία των μικρών επιχειρήσεων για ευελιξία και 

προσαρμοστικότητα στο μεταβαλλόμενο εμπορικό περιβάλλον γίνεται πιο έντονη, ειδικότερα σε 

περίπτωση έλλειψης εμπειρίας τους σε εμπορικές συναλλαγές εκτός της ΕΕ. Σύμφωνα με τη 

συγκεκριμένη ανάλυση, τα δύο τρίτα των εταιρειών του ΗΒ και της Γερμανίας εμπορεύονται 

αποκλειστικά στο μπλοκ της ΕΕ, γεγονός που συνεπάγεται ότι 65.000 εταιρείες διαθέτουν δυνητικά 

αβάσιμα επιχειρηματικά μοντέλα για την post-Brexit εποχή. 

Επιπροσθέτως, η ανάλυση καταδεικνύει ότι η Έξοδος του ΗΒ από την Ενιαία Αγορά θα 

επιφέρει δυσανάλογες συνέπειες στις περιοχές της ΕΕ και του ΗΒ. Η Ιρλανδία για παράδειγμα, 

καθίσταται ιδιαίτερα ευάλωτη στις αλλαγές του εμπορικού πλαισίου λόγω της δημοτικότητας του 

αγροτικού της τομέα στους Βρετανούς καταναλωτές. Ακόμη, τέσσερα από τα 16 ομόσπονδα 

κρατίδια της Γερμανίας, η Βαυαρία, Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, Βάδη-Βυρτεμβέργη και Κάτω 

Σαξονία, θα επωμιστούν περισσότερα από τα τρία τέταρτα των επιπτώσεων του Brexit στη 

Γερμανία, λόγω της σημασίας των τομέων της αυτοκινητοβιομηχανίας και της μεταποίησης στις 

περιοχές αυτές. 
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Η εν λόγω ανάλυση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ενδεχόμενη άμβλυνση του Brexit θα 

μείωνε τον αντίκτυπό του συνολικά κατά περίπου ένα τρίτο. Αναλυτικότερα, σε περίπτωση 

Συμφωνίας για τελωνειακό καθεστώς εφάμιλλο της παρούσας Τελωνειακής Ένωσης μεταξύ ΗΒ και 

ΕΕ, το δασμολογικό και μη δασμολογικό κόστος του Brexit θα μειωνόταν για τους εξαγωγείς των κ-

μ της ΕΕ από 31 δισ. λίρες ετησίως σε 14 δισ. λίρες και του ΗΒ από 27 δισ. λίρες σε 17 δισ. λίρες 

ετησίως. Τέλος, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι το πρόσθετο κόστος και η περιρρέουσα αβεβαιότητα 

αποτελούν τη δαμόκλειο σπάθη για τη βιωσιμότητα και την κερδοφορία ορισμένων επιχειρήσεων. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με Διυπουργική Έκθεση που κατατέθηκε στη Βουλή και 

δημοσιεύτηκε, τα οικονομικά μοντέλα της αναδεικνύουν κάποιες θετικές ειδήσεις γύρω από τις συνέπειες 

του Brexit, οι οποίες όμως υπολείπονται των αρνητικών. 

Σε ό,τι αφορά τις θετικές ειδήσεις, πρώτον, η Έκθεση σημειώνει ότι η πορεία της βρετανικής 

οικονομίας ενδέχεται να ξεπεράσει τις προβλέψεις των οικονομικών μοντέλων της Έκθεσης, αφού το 

εκτιμώμενο πλήγμα ύψους 5% στην οικονομία πρέπει να θεωρηθεί ως το χειρότερο σενάριο, εφόσον 

η πιο πιθανή κατάληξη σε συμφωνία για διατήρηση της απουσίας μη δασμολογικών εμποδίων δε 

λαμβάνεται υπόψιν. 

Ειδικότερα, η έκθεση αναφέρει ότι παρόλη την εξαιρετική αβεβαιότητα που περιβάλλει όλες 

τις ασκήσεις οικονομικής μοντελοποίησης, η χρησιμότητά τους είναι σημαντική καθώς αποτελούν 

την καλύτερη διαθέσιμη τεκμηριωμένη βάση για το σχηματισμό μιας κατευθυντήριας εικόνας των 

επιπτώσεων του Brexit. Ωστόσο, η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών (FTA) που υιοθετήθηκε στη 

μοντελοποίηση είναι πολύ πιο αυστηρή από την πρόταση που υπέβαλε το ΗΒ στην ΕΕ και η οποία 

περιλαμβάνει την ελαχιστοποίηση των μη δασμολογικών εμποδίων, όπως την αμοιβαία αναγνώριση 

κανονισμών σε αγαθά και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, 

 Δεύτερον, σύμφωνα με την Έκθεση, η ΕΕ παρουσιάζει ευελιξία, παρότι περιορισμένη, ως 

προς τους δασμολογικούς και μη δασμολογικούς φραγμούς, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει 

σε περαιτέρω μετριασμό των προβλεπόμενων απωλειών που θα προκύψουν από την κατάργηση της 

Τελωνειακής Ένωσης μεταξύ ΕΕ και ΗΒ. 

Ειδικότερα, στην FTA του οικονομικού μοντέλου της Έκθεσης, η υπόθεση αναφοράς είναι 

ότι στην post-Brexit εποχή θα ισχύουν δασμοί ύψους 26,1% για τα γεωργικά προϊόντα και 12,7% για 

τα επεξεργασμένα τρόφιμα και ποτά που εξάγονται από το ΗΒ στην ΕΕ. Αντίθετα, οι 

διαπραγματευτικές κατευθυντήριες γραμμές της κοινότητας των 27 κ-μ προβλέπουν ελεύθερο 

εμπόριο αγαθών με μηδενικούς δασμούς, που θα καλύπτει όλους τους τομείς, εφόσον διατηρηθεί η 

τρέχουσα αμοιβαία πρόσβαση σε ύδατα και πόρους. Επίσης, η ΕΕ επιθυμεί τη διατήρηση του 

ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου για την κοινή αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων. 

Τρίτον, η έκθεση υπογραμμίζει ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει αδιαλείπτως τις εργασίες της 

για βελτίωση των δυσμενών εκτιμήσεων της αλλαγής της εμπορικής σχέσης του ΗΒ με την ΕΕ. 

Πιο συγκεκριμένα, η Κυβέρνηση σκοπεύει να προβεί σε προσομοίωση ακραίων 

καταστάσεων (stress testing) στις οικονομικές της εκτιμήσεις για να υπολογιστεί η ευαισθησία τους 

στο είδος της τελικής Συμφωνίας. Ακόμη, προς τέρψη των οικονομολόγων και κυβερνητικών 

οπαδών του Brexit, η Κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να εκτιμήσει τα οφέλη της μονομερούς κατάργησης 

των μη δασμολογικών φραγμών.  
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Από την άλλη πλευρά, η Διυπουργική Έκθεση, υπό το πρίσμα των αρνητικών ειδήσεων των 

επιπτώσεων του Brexit, πρώτον, σημειώνει ότι το δημοσιονομικό όφελος των εβδομαδιαίων 350 

εκατομμυρίων λιρών που αποτέλεσε το κύριο σύνθημα της εκστρατείας των Brexiters θα 

υπολείπεται του δημοσιονομικού κόστους ακόμα και στην περίπτωση μιας FTA. 

Σύμφωνα με την Έκθεση, το πλήγμα για τα δημόσια οικονομικά εκτιμάται θα ανέλθει σε 

περίπου 3% του εθνικού εισοδήματος, δηλαδή σχεδόν 60 δισ. λίρες ετησίως, το οποίο είναι σχεδόν 

διπλάσιο από το ύψος των 36 δισ. λιρών που είχε εκτιμηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών του 

George Osborne τον Απρίλιο του 2016 πριν από το δημοψήφισμα και το οποίο είχε τότε 

χαρακτηρισθεί ως κινδυνολογία από τους υπερμάχους της Εξόδου. Η συγκεκριμένη απόκλιση 

οφείλεται κυρίως στην ανέγερση μη δασμολογικών φραγμών, οι οποίοι θεωρούνται ως πιο επαχθείς 

σε τομείς που υπόκεινται μεγάλη φορολογία, όπως ο χρηματοπιστωτικός τομέας. 

 Δεύτερον, η Έκθεση υπογραμμίζει ότι τα απορρέοντα κέρδη από τη δυνατότητα του ΗΒ για 

σύναψη εμπορικών συμφωνιών με όλες τις χώρες κατά βούληση θα είναι μικρής αξίας και σαφώς 

υποδεέστερα του κόστους της Εξόδου από την Ενιαία Αγορά.  

Αναλυτικότερα, μια εμπορική συμφωνία του ΗΒ με τις ΗΠΑ θα δώσει ώθηση στη βρετανική 

οικονομία μόνο κατά 0,2% μακροπρόθεσμα ενώ με οποιαδήποτε άλλη σημαντική οικονομία κατά 

0,1% έως 0,4%. Τα συγκεκριμένα οφέλη είναι σχετικά μικρά καθώς οι ισχύοντες δασμοί μεταξύ του 

ΗΒ ως Κ-Μ της Ενιαίας Αγοράς και άλλων σημαντικών οικονομιών βρίσκονται ήδη σε χαμηλά 

επίπεδα, ενώ οι διάφορες ενδεχόμενες μελλοντικές FTA δεν θα καταργήσουν σημαντικά τους μη 

δασμολογικούς φραγμούς. Εξάλλου, τα οφέλη της απλοποίησης του ρυθμιστικού πλαισίου του ΗΒ 

εκτιμώνται επίσης σε χαμηλά επίπεδα, καθώς το ενδεχόμενο χαλάρωσης των κανονισμών έχει 

αποκλειστεί από την Κυβέρνηση. 


