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Μελέτη δεξαμενής σκέψης CER για την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου:  

Κριτική ματιά για τις οικονομικές επιδόσεις του ΗΒ τα τελευταία 15 έτη 

Σύμφωνα με μελέτη της φιλο-ευρωπαϊκής δεξαμενής σκέψης Centre for European Reform 

(CER), σε αντίθεση με την εμπεδωμένη πεποίθηση, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπήρξε, από οικονομικής 

άποψης, μία από τις καλύτερες ευρωπαϊκές οικονομίες των τελευταίων 15 ετών. 

Με βάση την αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος (ΑΕΠ βάσει ισοτιμίας αγοραστικής 

δύναμης, PPP και χωρίς την επίδραση της συναλλαγματικής ισοτιμίας), οι επιδόσεις του ΗΒ ήταν 

αντίστοιχες της Γαλλίας, μια χώρας που στο Ηνωμένο Βασίλειο θεωρείται συνώνυμο με την 

οικονομική αποτυχία. Αναφορικά με τον δείκτη αυτόν, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην βρετανική 

οικονομία δεν άλλαξε από το 2007 έως το 2014. Οι Βρετανοί δεν είναι πιο πλούσιοι σε σχέση με το 

μέσο όρο της ΕΕ-15 από ό, τι ήταν πριν από 15 χρόνια, και ο μέσος Βρετανός πρέπει να εργάζεται 

περισσότερες ώρες από το μέσο όρο της ΕΕ-15 για την επίτευξη αυτού του εισοδήματος. 

Σύμφωνα με τη μελέτη του CER, οι επιδόσεις ως προς την παραγωγικότητα του Ηνωμένου 

Βασιλείου ήταν οικτρές, η οποία κυμαίνεται στο 90% του μέσου όρου της ΕΕ-15. Αυτό εξηγεί επίσης 

γιατί οι μισθοί των Βρετανών εργαζομένων έχουν αυξηθεί πολύ λιγότερο σε σχέση με των Γάλλων και 

Γερμανών εργαζομένων, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών. 

Επιπλέον, το Ηνωμένο Βασίλειο εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από το Λονδίνο και τα 

περίχωρά του. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του Λονδίνου είναι τουλάχιστον κατά τα 2/3 υψηλότερο από 

το εθνικό ΑΕΠ και 2,5 φορές μεγαλύτερο από της Ουαλίας, της φτωχότερης περιοχής της χώρας. Εκτός 

από το Λονδίνο, μόνο η ΝΑ Αγγλία έχει κατά κεφαλήν ΑΕΠ άνω του μέσου όρου της ΕΕ-15, που 

σημαίνει ότι μόνο το 27% του πληθυσμού του Ηνωμένου Βασιλείου ζει σε περιοχές πλουσιότερες από 

το μέσο όρο της ΕΕ. 

Σύμφωνα με τη μελέτη, τα προβλήματα του ΗΒ βρίσκονται κυρίως στην πλευρά της 

προσφοράς και στη δομή των δημοσίων δαπανών. Τρία βασικά θέματα που ξεχωρίζουν, κατά το CER, 

είναι οι περιορισμένες επαγγελματικές δεξιότητες ενός σημαντικού κομματιού του εργατικού 

δυναμικού, οι ανεπαρκείς υποδομές και η έλλειψη προσιτής στέγης, καθώς και η συγκέντρωση της 

πολιτικής και οικονομικής εξουσίας στο Λονδίνο. 

Ο κίνδυνος που ελλοχεύει από την έξοδο του ΗΒ από την ΕΕ είναι να επιδεινώσει κάποια, αν 

όχι όλα, από αυτά τα προβλήματα και να οδηγήσει στην αύξηση της οικονομικής ανισότητας μεταξύ 

των περιφερειών. 

H εκτίμηση του think tank είναι ότι η κυβέρνηση θα ασκήσει επεκτατική δημοσιονομική 

πολιτική για την αντιμετώπιση της εξασθένησης της ανάπτυξης που προκαλείται από το Brexit, αλλά 

δεν θα προβεί στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε υποδομές και δεξιότητες που απαιτούνται, καθώς ο 

υψηλότερος δανεισμός ή/και η αυξημένη φορολογία δεν είναι δημοφιλής στον πυρήνα των 

συντηρητικών ψηφοφόρων που διαβιούν στις συγκριτικά πλουσιότερες περιοχές της Νότιας Αγγλίας.  


