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Εκτιμήσεις IFS για οικονομικές επιπτώσεις από ενδεχόμενη έξοδο 

ΗΒ από Ενιαία Αγορά 

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Δημοσιονομικών Μελετών (Institute for 

Fiscal Studies, IFS), που αποτελεί την πλέον σημαίνουσα δεξαμενή σκέψης 

για τα δημόσια οικονομικά, μια πιθανή έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου 

από την Ενιαία Αγορά θα έχει κόστος 70 δισεκ. λίρες, ενώ η παραμονή του 

σε αυτήν ως μέλος, θα ωφελούσε κατά 4% του ΑΕΠ.  

Το IFS εκτιμά ότι τα οφέλη στην ανάπτυξη, το εμπόριο, τα δημόσια 

οικονομικά και το γενικότερο επίπεδο ζωής από τη συμμετοχή του ΗΒ στην 

Ενιαία Αγορά υπερτερούν, σαφώς, του κόστους συμμετοχής σε αυτή. 

Μάλιστα, υπογραμμίζει τη διαφορά μεταξύ της απλής πρόσβασης στην 

Ενιαία Αγορά και της ιδιότητας του μέλους σε αυτή, εκτιμώντας ότι η 

απώλεια της δυνατότητας συνδιαμόρφωσης των ευρωπαϊκών κανονισμών 

είναι ιδιαίτερα σημαντική. Τονίζει δε ότι τα μη δασμολογικά εμπόδια (ΝΤΒ) 

όπως είναι τα κανονιστικά πρότυπα, οι αδειοδοτήσεις κ.ο.κ. είναι τα πιο 

δύσκολα προσπελάσιμα από τις βρετανικές εταιρείες στο διεθνές εμπόριο 

υπηρεσιών, το οποίο αποκτά όλο και μεγαλύτερο μερίδιο στις βρετανικές 

εξαγωγές (44% του συνόλου). Ιδίως για το χρηματοοικονομικό κλάδο, το IFS 

εκτιμά ότι, προκειμένου οι εταιρείες του χρηματοοικονομικού κλάδου με 

έδρα το ΗΒ να διατηρήσουν την απευθείας πρόσβαση στην ευρωπαϊκή 

αγορά χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (passporting), θα απαιτηθεί από το 

ΗΒ η συμμετοχή του στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. 

Σύμφωνα με την έκθεση, παρότι το ΗΒ θα επωφεληθεί από τη 

διακοπή της συνεισφοράς ύψους 8 δισεκ. λιρών στον Ευρωπαϊκό 

προϋπολογισμό, οι επιπτώσεις στα φορολογικά έσοδα από τη μείωση των 

εμπορικών ροών και της εν γένει οικονομικής δραστηριότητας θα είναι 

σημαντικότερες, με το καθαρό αποτέλεσμα να είναι αρνητικό για το ΗΒ. 

Το IFS επισημαίνει ότι το νεοσυσταθέν Υπουργείο Διεθνούς Εμπορίου 

(DIT) θα πρέπει να κινηθεί ταχέως για τη σύναψη Συμφωνιών Ελευθέρων 

Συναλλαγών (FTA) με άλλα κράτη/περιοχές εκτός Ε.Ε., ώστε να μετριάσει 

το κόστος αποχώρησης από την Ε.Ε. και, ενδεχομένως, την Ενιαία Αγορά. 


