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«Αναλύσεις του βρετανικού Υπουργείου Οικονομικών και της Τράπεζας της Αγγλίας για 

τις επιπτώσεις σε οικονομία Ηνωμένου Βασιλείου της σύναψης ή μη Συμφωνίας 

Αποχώρησης» 

 

Σύμφωνα με πρόσφατες αναλύσεις του βρετανικού Υπουργείου Οικονομικών και της 

Τράπεζας της Αγγλίας (σχετικοί ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι παρατίθενται κατωτέρω), η 

περίπτωση υπογραφής των σχεδίων της Συμφωνίας Αποχώρησης (ΣΑ) και της Πολιτικής 

Διακήρυξης (ΠΔ), στα οποία κατέληξε η Βρετανίδα Πρωθυπουργός με την ΕΕ, αποδεικνύεται 

περισσότερο επωφελής για τη βρετανική οικονομία σε σύγκριση με την περίπτωση άτακτης 

αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ. Ωστόσο οι εν λόγω αναλύσεις επισημαίνουν ότι, 

ανεξαρτήτως της φύσης του Brexit (συντεταγμένου ή μη), η βρετανική οικονομία θα βρεθεί σε 

δυσχερέστερη θέση από αυτή που θα ευρίσκετο σε περίπτωση παραμονής του ΗΒ στην ΕΕ. 

Πιο συγκεκριμένα: 

1) H κυβερνητική ανάλυση καταλήγει ότι βάσει της ΣΑ, που προβλέπει 

ορισμένους νέους εμπορικούς φραγμούς στα σύνορα και σημαντικούς περιορισμούς στις 

μεταναστευτικές ροές, η βρετανική οικονομία θα απολέσει το 3,9% του ΑΕΠ της σε βάθος 

15ετίας. Η συρρίκνωση αυτή μεταφράζεται ετησίως ως απώλεια 100 δισ. λιρών στην 

παραγωγική ικανότητα του ΗΒ και 1100 λιρών κατά μέσο όρο στο εισόδημα των βρετανικών 

νοικοκυριών, σε σύγκριση με την περίπτωση παραμονής του ΗΒ στην ΕΕ. 

  Σε περίπτωση ενός άτακτου Brexit, εκτιμάται ότι η βρετανική οικονομία θα υφίστατο 

συρρίκνωση μεταξύ 7,7% και 9,3% σε βάθος 15ετίας. 

Επίσης, η ανάλυση καταδεικνύει την ανάλογη σχέση που επικρατεί μεταξύ του 

μεγέθους των εμπορικών φραγμών στις συναλλαγές ΗΒ και ΕΕ και του ύψους του κόστους για 

τη βρετανική οικονομία, καθώς επίσης των περιορισμών στις μεταναστευτικές ροές και της 

συρρίκνωσης του βρετανικού ΑΕΠ. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι με δηλώσεις τους διάφοροι οικονομολόγοι καλωσόρισαν τον 

αντικειμενικό, σαφή και αξιόπιστο χαρακτήρα της κυβερνητικής ανάλυσης. 

2) Βάσει της ανάλυσης της ΤτΑ, σε περίπτωση υπογραφής της ΣA και της ΠΔ, το 

βρετανικό ΑΕΠ σε βάθος 5ετίας, προβλέπεται να είναι μεταξύ 1,25% και 3,75% χαμηλότερο 

από ό,τι θα ήταν στην περίπτωση παραμονής του ΗΒ στην Ενιαία Αγορά. 

H ΤτΑ επισημαίνει ότι σε περίπτωση deal ή no-deal, θα πρέπει να αναθεωρήσει τις 

προβλέψεις της για την οικονομική ανάπτυξη προς τα επάνω ή προς τα κάτω αντίστοιχα.  

Τέλος, η ΤτΑ προειδοποιεί ότι σε περίπτωση no-deal, η βρετανική οικονομία θα 

μπορούσε να υποστεί τη χειρότερη οικονομική ύφεση στη μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 



  

περίοδο, με τη συρρίκνωση του ετήσιου ΑΕΠ να φθάνει μεταξύ 7,75% και 10,5% σε σύγκριση 

με την περίπτωση μη αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ.  

Η προειδοποίηση αυτή αποτελεί πηγή κατηγοριών από τους υπέρμαχους του Brexit ότι 

αναβιώνει το «Σχέδιο Φόβος» (Project Fear).  

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ανωτέρω αναλύσεις είναι διαθέσιμες στους κάτωθι 

συνδέσμους: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/fi

le/759762/28_November_EU_Exit_-_Long-term_economic_analysis.pdf 

 

https://www.bankofengland.co.uk/Report/2018/eu-withdrawal-scenarios-and-

monetary-and-financial-

stability?utm_source=Bank+of+England+updates&utm_campaign=db86ac16ad-

EMAIL_CAMPAIGN_2018_11_28_09_12&utm_medium=email&utm_term=0_556d

befcdc-db86ac16ad-111010085 
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