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Η βρετανική πρωτεύουσα, παρά τo Brexit, διατηρεί τη δυναμική της ως 

παγκόσμιο χρηματοοικονομικό κέντρο 

 

Από τον Ιούνιο του 2016, όταν διεξήχθη το δημοψήφισμα για την παραμονή ή μη του 

Ηνωμένου Βασιλείου στην ευρωπαική οικογένεια, πληθώρα διαφορετικών σεναρίων 

έχουν αναλυθεί σχετικά με την τελική έκφανση της απόφασης εξόδου από την Ε.Ε. 

Το μέγεθος του βρετανικού χρηματοοικονομικού κλάδου ήταν τόσο μεγάλο που 

δικαιολογούσε την εν λόγω κινητοποίηση. Συγκεκριμένα, την περίοδο εκείνη 

απασχολούνταν 702.000 άτομα στον κλάδο, εκ των οποίων 143.000 εργάζονταν σε 

περισσότερες από 500 τράπεζες (εκ των οποίων οι 250 ξένες), 105.000 σε νομικές 

εταιρείες, 254.000 σε συμβουλευτικές, λογιστικές και εταιρείες διοίκησης, 70.000 σε 

ασφαλιστικές, 25.000 σε επενδυτικές και 105.000 σε υποστηρικτικά γραφεία. 

Δεδομένης της κατάστασης, τράπεζες τόσο βρετανικές όσο και γαλλικές, γερμανικές, 

σουηδικές και αμερικανικές, σχεδίαζαν να μεταφερθούν σε πόλεις, όπως το 

Δουβλίνο, η Φρανκφούρτη, το Παρίσι, το Άμστερνταμ και η Νέα Υόρκη. 

Ωστόσο, έχουν περάσει περισσότερα από δύο χρόνια, κατά την διάρκεια των οποίων 

έχουν λάβει χώρα μία σειρά γεγονότων, τα οποία κατάφεραν να διχάσουν τη χώρα, 

βάζοντας ταυτόχρονα σε κίνδυνο την ποιότητα της δημοκρατίας. Πλέον απομένουν 

λιγότερες από 20 ημέρες για το Brexit με ή χωρίς συμφωνία και με τις όποιες 

παράλληλες συνθήκες μπορεί να προκύψουν κατά αυτό το διάστημα. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έκθεσης που δημοσίευσε τον Σεπτέμβριο 2019, η 

συμβουλευτική εταιρεία Ernst & Young (EY), παρά το νευρικό σκηνικό, οι τράπεζες 

έχουν μεταφέρει μόνο 1.000 θέσεις στην Φρανκφούρτη και το Παρίσι από τις χιλιάδες 

για τις οποίες γινόταν λόγος. Ακόμη, παλαιότερη έκθεση, από τον Μάρτιο 2019, της 

New Financial, παραθέτει τον αριθμό των 5.000 θέσεων, που και πάλι αποτελεί μικρό 

αριθμό συγκριτικά. Ωστόσο, υπήρξε μεταφορά 1 δις ευρώ στην ΕΕ, καθώς επίσης και 

269 οντοτήτων, με το Δουβλίνο να καταλαμβάνει την πρώτη θέση, ως πόλη 

υποδοχής με 100 μετακινήσεις σε αυτό ενώ ακολουθούν το Λουξεμβούργο με 60, το 

Παρίσι και η Φρανκφούρτη με 40 και το Άμστερνταμ με 32. 

Παρά το επικείμενο Brexit, την επιβράδυνση της οικονομίας και την πτώση της λίρας, 

το Λονδίνο έχει μεγεθύνει τον ηγετικό του ρόλο στο FOREX (Foreign Exchange) και 

στη διαπραγμάτευση παραγώγων, βασικά συστατικά μέρη του χρηματοοικονομικού 

συστήματος. Στον αντίποδα, έχει γίνει αισθητό το γεγονός ότι η αγορά του Λονδίνου 

έχει ελαφρώς οπισθοχωρήσει σε σχέση με τη Νέα Υόρκη, εξαιτίας του Brexit, το 

οποίο ενδέχεται να αναβληθεί εκ νέου έως την 31.01.2020. 
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Σύμφωνα με την προαναφερόμενη έκθεση της ΕΥ, εξετάστηκαν 222 εταιρείες, οι 

οποίες διαπιστώθηκε ότι έχουν έτοιμα τα κτίρια για την μετακίνησή τους, αλλά όχι το 

προσωπικό. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η Goldman Sachs Group σκοπεύει να 

λειτουργήσει ένα καινούριο κτίριο στο Λονδίνο, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τα 

σχέδια άλλων μεγάλων του κλάδου, όπως της JP Morgan Chase & CO. 

 Οι τράπεζες θα μπορούσαν να είχαν προχωρήσει σε σειρά μέτρων σχετικά με την 

μετακίνησή τους, αλλά πλέον η πραγματικότητα μιλά από μόνη της. Οι λόγοι αυτής 

της τελικής μη αντίδρασης είναι αρκετοί. Ως πιο σημαντικοί προκρίνονται, η 

ωρολογιακή ζώνη της πόλης, η οποία μεσολαβεί των ΗΠΑ και της Ασίας, η γλώσσα 

και τέλος η μακροχρόνια συσσώρευση εξειδικευμένου προσωπικού που δεν επιθυμεί 

να εγκαταλείψει το Λονδίνο. 

Είναι φανερό ότι, τουλάχιστον σύμφωνα με Ισπανούς αναλυτές και εδώ πρόσφατα 

δημοσιεύματα, ανεξαρτήτως της τελικής ημερομηνίας εξόδου και των επερχόμενων 

συνεπειών, το Λονδίνο έχοντας εγκαθιδρυθεί ως βασικό χρηματοοικονομικό κέντρο, 

σίγουρα θα πληγεί αλλά δύσκολα σε βαθμό που να το αφανίζει. 
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