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        Λονδίνο, 29 Σεπτεμβρίου 2016 

 

Έρευνες για τις επιχειρηματικές προσδοκίες και σχεδιασμούς μετά το 

δημοψήφισμα του Ιουνίου 

 

Σύμφωνα με έρευνα της  KPMG σε 100 Διευθύνοντες Συμβούλους ηγετικών εταιρειών στον 

κλάδο τους, τα ¾ εξ αυτών δήλωσαν ότι προτίθενται να  μεταφέρουν την έδρα τους ή τις 

δραστηριότητές τους εκτός Μεγάλης Βρετανίας, μετά  την απόφαση στο δημοψήφισμα της  23ης  

Ιουνίου. Η KPMG αναφέρει ότι, παρόλο που περισσότεροι από τα 2/3  πιστεύουν σε θετικούς 

ρυθμούς ανάπτυξης της βρετανικής οικονομίας και των εταιρειών τους για το επόμενο έτος,  76% 

εξετάζουν  τη μετεγκατάστασή τους. 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε  σε 100 εταιρείες με κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100 

εκατομμυρίων λιρών και το λιγότερο 500 εργαζόμενους το διάστημα Ιουλίου- Αυγούστου. 

 Σύμφωνα με τον κ. Simon Collins, πρόεδρο της KPMG, πολλοί CEOs κάνουν σχέδια 

έκτακτης ανάγκης, για την κάλυψη όλων των πιθανών σεναρίων λόγω BREXIT και ανησυχούν 

για την έλλειψη σαφήνειας σχετικά με το χρονοδιάγραμμα για την έξοδο της Βρετανίας από την 

Ε.Ε.. 

Εταιρείες όπως η Vodafone, η  Easyjet και η Lloyd’s of London έχουν δηλώσει ανοιχτά τις 

προθέσεις τους να μεταφέρουν δραστηριότητες τους ή/και την έδρα τους εκτός του Ηνωμένου 

Βασιλείου, εάν απολεσθεί η πρόσβαση στην ενιαία αγορά. Επίσης,  μη βρετανικές τράπεζες  με 

σημαντικές δραστηριότητες στο Λονδίνο, όπως η  J.P Morgan  και η UBS αρχίζουν πλέον να 

αναφέρουν ανοιχτά ότι  πιθανόν να μεταφέρουν κάποιες δραστηριότητες τους εκτός ΗΒ. 

Σύμφωνα με την IPPR, ο αριθμός νέων θέσεων εργασίας στο χρηματοοικονομικό τομέα στο 

Λονδίνο υποχώρησε 13,6% για τους δύο μήνες μετά το δημοψήφισμα. 

Για πρώτη φορά από το 2012,  ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος που καταρτίζεται από 

την Ομοσπονδία Μικρών Επιχειρήσεων (Federation of Small Businesses) έπεσε κάτω από το 

μηδέν το τρίτο τρίμηνο, γεγονός  που σημαίνει ότι περισσότερες επιχειρήσεις ήταν απαισιόδοξες 

από αισιόδοξες για τις προοπτικές τους. 60% των επιχειρήσεων ανέφερε ότι η εγχώρια οικονομία 

αποτελεί εμπόδιο για την επίτευξη της ανάπτυξης, λόγω της αύξησης του κόστους από την 

υποτίμηση της στερλίνας και την αύξησης του κατώτατου μισθού, οποίος προβλέπεται να αυξηθεί 

περαιτέρω μέχρι το 2020. 

  


