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Ποιοι θα είναι οι χαμένοι από το Brexit 

Η βρετανική οικονομία θα είναι ο κατ’ αρχήν μεγάλος χαμένος από την απόφαση των 

Βρετανών να εγκαταλείψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, πλήγμα θα υποστεί και η 

ευρωπαϊκή οικονομία στο σύνολό της, ιδιαίτερα η Ιρλανδία και οι χώρες που έχουν τους 

στενότερους εμπορικούς δεσμούς με τη Βρετανία. Το μέγεθος της ζημιάς είναι δύσκολο 

να εκτιμηθεί με ακρίβεια και θα εξαρτηθεί από τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις τις 

επόμενες εβδομάδες και μήνες. Για τη Βρετανία, πολύ σημαντικό ρόλο θα παίξει το είδος 

της συμφωνίας που θα διαπραγματευτεί με την Ένωση, κυρίως αν θα διατηρήσει 

κάποιου είδους πρόσβαση στην κοινή αγορά. Για τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. κρίσιμο θα είναι 

αν οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα καταφέρουν να διαχειριστούν ικανοποιητικά τη μεγαλύτερη 

κρίση στην ιστορία της Ένωσης και αν θα καταφέρουν να πείσουν πολίτες και αγορές ότι 

η Ε.Ε. δεν οδεύει προς διάλυση και παρακμή. 

Η πολύ πιθανή απώλεια πρόσβασης στην κοινή ευρωπαϊκή αγορά θα πλήξει σκληρά τη 

βρετανική οικονομία και ιδιαίτερα τα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα. Το ΔΝΤ 

προβλέπει ότι στη χειρότερη περίπτωση η οικονομία θα συρρικνωθεί κατά 0,8% το 2017 

ενώ ακόμη και μεσοπρόθεσμα θα μειωθεί το ΑΕΠ, θα πληγεί η παραγωγικότητα, θα 

μειωθούν οι επενδύσεις και θα αυξηθεί η ανεργία. Σε μεγάλο βαθμό, οι οικονομικές 

επιπτώσεις στη Βρετανία θα εξαρτηθούν από τις πολιτικές αποφάσεις που θα ληφθούν 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο και από τη σχέση που θα διαμορφώσει η Βρετανία, πλέον ως τρίτη 

χώρα, με τους «27» της Ε.Ε. Πολύ σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει και η δημοσιονομική 

πολτική που θα ακολουθήσει η βρετανική κυβέρνηση: αν δηλαδή θα προτιμήσει να 

στηρίξει την οικονομία επιτρέποντας την αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος ή αν 

θα ακολουθήσει πολιτική λιτότητας στην προσπάθεια να κερδίσει την εμπιστοσύνη των 

αγορών, ρισκάροντας όμως να ενισχύσει τις υφεσιακές δυνάμεις που απειλούν την 

οικονομία. Εξίσου σημαντική είναι η διάσταση της μετανάστευσης. Αν η Βρετανία λάβει 

δρακόντεια μέτρα για τον περιορισμό της, η πρόβλεψη είναι ότι θα πληγεί ακόμη 

περισσότερο η οικονομία. Τρίτος σημαντικός παράγοντας που θα καθορίσει το μέγεθος 

του οικονομικού πλήγματος για τη Βρετανία θα είναι η στάση της Τράπεζας της Αγγλίας, 

η οποία ήδη ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμη να λάβει επιπλέον μέτρα για να στηρίξει την 

οικονομία και να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει έλλειψη ρευστότητας στις αγορές. 

 

 

Flash News 

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η κυβέρνηση για τις επιπτώσεις του Brexit στον 

σχεδιασμό για έξοδο στις αγορές, αναδιάρθρωση του χρέους και χαλάρωση της 

λιτότητας με χαμήλωμα του πήχη των πρωτογενών πλεονασμάτων μετά το 2018. Οι  
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φόβοι της κυβέρνησης εστιάζονται κυρίως σε δύο αστάθμητους παράγοντες. Ο πρώτος 

έχει να κάνει με το νέο τοπίο που διαμορφώνεται στις αγορές και το οποίο χαρακτηρίζεται 

από έντονη ρευστότητα και ντόμινο παρενεργειών στα ομόλογα του Νότου, και συνεπώς 

και τα ελληνικά, πράγμα που δυσχεραίνει ή ακόμα εγκυμονεί και κίνδυνο ανατροπών 

στον προγραμματισμό για έξοδο για δανεισμό στις αγορές στο πρώτο εξάμηνο του 

2017, όπως προβλέπει το χρονοδιάγραμμα με βάση τις παραδοχές για την 

αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού. Ο δεύτερος λόγος ανησυχίας είναι οι επιπτώσεις 

που θα έχει στην αναδιάρθρωση του χρέους το σκηνικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά 

την αποχώρηση της Βρετανίας, καθώς αναμένεται να ενισχυθούν οι «τάσεις 

εσωστρέφειας» στα κράτη μέλη της Ευρωζώνης και η απροθυμία τους να δώσουν το 

«πράσινο φως» στις παρεμβάσεις για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. 

Η βαριά σκιά που ρίχνει το Brexit στην ευρωπαϊκή αλλά και στην ελληνική οικονομία και οι 

πιεστικές, πλέον, απαιτήσεις για κυβέρνητική αποτελεσματικότητα επαναφέρουν τα 

σενάρια περί ανάγκης άμεσου ανασχηματισμού. Πρόθεση του πρωθυπουργού, 

άλλωστε, είναι η αντιπροεδρία της κυβέρνησης να ενσωματωθεί στο Μαξίμου.  

Τεράστιες αναμένεται να είναι οι γεωπολιτικές επιπτώσεις που εγκυμονεί το αποτέλεσμα 

του βρετανικού δημοψηφίσματος για την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο. Με τη 

δρομολογημένη έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας, θα προκύψει μια πιο μικρή και 

εύθραυστη Ένωση. Βασικός στόχος πλέον θα είναι να αποφευχθεί ένα φαινόμενο 

ντόμινο. Εν τω μεταξύ, αρχίζει η διαδικασία αναθεώρησης πολτικών, εκτιμώνται οι 

παράπλευρες απώλειες, όπως αυτή της Τουρκίας, και οι νέες σχέσεις ΗΠΑ –Βρετανίας. 

Από τα ξημερώματα της Παρασκευής, «κόκκινος συναγερμός» έχει χτυπήσει σε όλες τις 

ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, στις Βρυξέλλες και στις διεθνείς αγορές. Όλοι επιχειρούν να 

προβλέψουν τις επιπτώσεις του Brexit στην παγκόσμια οικονομία. Μια πρώτη 

προσέγγιση έγινε σε τηλεδιάσκεψη της ΕΚΤ, την Παρασκευή, ενώ Βερολίνο και Παρίσι, με 

το βλέμμα στους δείκτες, συστήνουν ψυχραιμία. Στην Αθήνα, αλλεπάλληλες ήταν οι 

συσκέψεις του οικονομικού επιτελείου και των τραπεζικών διοικήσεων. 

Φόβοι ότι μετά το Brexit θα υπάρξει σκλήρυνση της στάσης των Ευρωπαϊκών εταίρων 

κατά τη δεύτερη αξιολόγηση, με επίκεντρο τις αλλαγές στα εργασιακά, εκφράζονται στο 

Μέγαρο Μαξίμου. Επίσης, με δεδομένο ότι στις ευρωπαϊκές χώρες ενισχύονται οι ακραίες 

φωνές, προβληματισμός εκφράζεται και ενόψει των διαβουλεύσεων για το χρέος. Όπως 

λέγεται, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δύσκολα θα συναινέσουν σε ουσιαστική ρύθμιση 

που θα πρέπει να εγκριθεί από τα εθνικά τους κοινοβούλια. Υπάρχει πράγματι κίνδυνος η 

Αθήνα να βρεθεί αντιμέτωπη με πιο σκληρές γραμμές από την πλευρά των κυβερνήσεων 

της Ευρωζώνης στην αξιολόγηση του φθινοπώρου. Η επικράτηση του Brexit πιθανότατα 

θα ενισχύσει τις ευρωσκεπτικιστικές τάσεις σε χώρες όπως η Γερμανία ή η Ολλανδία, 

υποχρεώνοντας τις κυβερνήσεις τους να κρατήσουν πιο αυστηρή στάση έναντι της 

Ελλάδας. Αυτό μπορεί να σημαίνει βέτο σε κάποιο ελληνικό αίτημα, όπως η μείωση του  
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στόχου για το έλλειμμα. Η κυβέρνηση επιδιώκει να αποτυπώσει την αλλαγή των στόχων 

στο νέο μεσοπρόθεσμο για τα έτη 2019 και 2020. 

Το άρθρο 50 της Συνθήκης της Λισσαβώνας θα οδηγήσει σε διαπραγμάτευση για 

«σύμφωνο αποχώρησης» με χρονικό ορίζοντα δύο ετών. Αν η Ευρωβουλή εγκρίνει το 

σύμφωνο, οι ευρωπαϊκές συμβάσεις θα πάψουν να ισχύουν στη Βρετανία και η χώρα θα 

πάψει να είναι μέλος της Ένωσης. Αν η Ευρωβουλή απορρίψει το σύμφωνο ή αν Λονδίνο 

και Βρυξέλλες δεν καταλήξουν σε συμφωνία, η Βρετανία θα αποχωρήσει αυτομάτως, 

μετά το πέρας δύο ετών, δηλαδή στα μέσα του 2018. 

Η πρώτη χαρά του στρατοπέδου υπέρ της αποχώρησης από την ΕΕ, μάλλον ξεθώριασε 

αρκετά γρήγορα, αν κρίνει κανείς από τη σπουδή με την οποία ο «στρατηγός» του Brexit, 

Μπόρις Τζόνσον, ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει βιασύνη για την έναρξη των διαδικασιών 

«διαζυγίου». Οι πρωτεργάτες του Brexit κέρδισαν, αλλά προφανώς συνειδητοποιούν ότι 

έθεσαν σε κίνηση εξελίξεις και δυνάμεις που είναι πέρα από τον έλεγχό τους. Η επόμενη 

ημέρα βρίσκει τη Βρετανία υποχρεωμένη να αναθεωρήσει την ταυτότητά της, τις 

συμφωνίες και τις συμμαχίες της στον κόσμο και να δώσει πραγματική μάχη για να 

σταθεροποιήσει την οικονομία της. Ωστόσο το μεγαλύτερο στοίχημα του Ηνωμένου 

Βασιλείου θα είναι να παραμείνει... ενωμένο. 

Δεν θα ήταν υπερβολική η διαπίστωση ότι στο Βερολίνο η πολιτική ελίτ της Γερμανίας 

εισέπραξε τη νίκη του Brexit εξίσου αν όχι πιο οδυνηρά από ότι οι ομόλογοι της στο 

Λονδίνο. Η απόφαση των Βρετανών ψηφοφόρων να εγκαταλείψουν την ΕΕ 

αποδυναμώνει τη θέση της Γερμανίας στους ενδοευρωπαϊκούς συσχετισμούς καθώς τη 

στερεί από έναν απόλυτο σύμμαχο-άλλοθι στην εμμονή της στην πολιτική της βήμα 

σημειωτόν εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που υιοθέτησε από την επόμενη 

της έκρηξης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης τον Σεπτέμβριο του 2008. 

Ο μαγικός αριθμός 200 κυριάρχησε ως κριτήριο στις συναντήσεις που είχε τις 

προηγούμενες ημέρες κυριάρχησε ως κριτήριο στις συναντήσεις που είχε τις 

προηγούμενες ημέρες ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με τους πολιτικούς αρχηγούς 

των κομμάτων της αντιπολίτευσης (πλην Χρυσής Αυγής) για την αλλαγή του εκλογικού 

νόμου και την αναθεώρηση του Συντάγματος. Ανοίγοντας τη συζήτηση για τον εκλογικό 

νόμο, ο κ. Τσίπρας επικαλέστηκε δημοσίως την πάγια θέση του κόμματος του υπέρ της 

αναλογικής εκπροσώπησης των κόμμάτων στη Βουλή. Ουδείς εκ των συνεργατών του, 

ωστόσο, αρνείται ότι το θέμα ανακινήθηκε υπό τη δημοσκοπική πίεση που ασκείται στην 

κυβέρνηση, και κυρίως στον ΣΥΡΙΖΑ, και, όπως συνέβη με προκατόχους του στο 

παρελθόν, ο κ. Τσίπρας επιθυμεί με την τροποποίηση του εκλογικού νόμου να 

προκαταλάβει τις εξελίξεις και, κατά το δυνατόν, να ελέγξει τους μελλοντικούς πολιτικούς 

συσχετισμούς ώστε να αποκομίσει τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη στην περίπτωση 

εκλογικής ήττας. Εξ ου και ο αριθμός 200 καθίσταται καθοριστικός. Μόνον έχοντας 

εξασφαλίσει την υποστήριξη 200 βουλευτών στον εκλογικό νόμο που θα φέρει η 

κυβέρνηση στη Βουλή, αυτός θα ισχύσει άμεσα από την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. 
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Τουλάχιστον 427.000 Έλληνες εξαναγκάστηκαν να φύγουν από τη χώρα, λόγω κρίσης. 

Θεωρείται μάλλον ο πιο έγκυρος που έχει ανακοινωθεί μέχρι σήμερα, καθώς προέρχεται 

από μια νέα –υπό δημοσίευση- έρευνα της Τράπεζας τηςΕλλάδος και αφορά στοιχεία 

από το 2008 μέχρι το 2013. Με αφορμή δε το εξωπραγματικό αυτό δεδομένο, είναι 

βέβαιον ότι θα επανέλθει επιτακτικά η ανάγκη χορήγησης δικαιώματος ψήφου στους 

Έλληνες που κατοικούν εκτός Ελλάδος. Πόσο μάλλον όταν η δυνατότητα αυτή 

προβλέπεται από το άρθρο 51 του Συντάγματος, το οποίο, ωστόσο, καμία κυβέρνηση, 

από το 2001 που θεσπίστηκε, δεν αποτόλμησε να ενεργοποιήσει. 

Για την περίοδο 2016-18, όπως προέκυψε από την κλειστή συζήτηση από την κλειστή 

συζήτηση το πρωί, ο Σύνδεσμος θα δώσει έμφαση σε τρεις τομείς. Στην ενέργεια, βασική 

επιδίωξη θα είναι η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο των κατευθυντηρίων γραμμών για τις 

κρατικές ενισχύσεις, που θα επιτρέψουν τη μείωση του ενεργειακού κόστους για την 

ενεργοβόρο βιομηχανία. Στη φορολογία, όπου τις εργασίες διευθύνει ο Ευτ. Βασιλάκης 

της Aegean, προέχει η εδραίωση των ηλεκτρονικών συναλλαγών σε όλο το φάσμα της 

ελληνικής οικονομίας. Εξίσου σημαντικό, δεδομένης της έμφασης που έδωσε ο κ. 

Φέσσας, είναι να προωθηθεί η πρόταση του ΣΕΒ για τη θεσμοθέτηση επενδυτικών 

φορολογικών κινήτρων, που εκπονήθηκε με τη συνεργασία όλων σχεδόν των ελεγκτικών 

εταιρειών και διακεκριμένων συμβούλων. Τέλος, στο –επίσης καυτό- θέμα των 

εργασιακών, βασική προτεραιότητα του ΣΕΒ είναι η καταπολέμηση της 

εισφοροδιαφυγής, που θα επιτρέψει τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους των 

επιχειρήσεων. 

Τη Δευτέρα συγκροτείται, σύμφωνα με πληροφορίες από τις Βρυξέλλες, το τιμητικό 

προεδρείο του Κέντρου Wilfred Martens, που αποτελεί το think tank για το Ευρωπαϊκό 

Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ). Στο προεδρείο θα συμμετάσχει μικρός αριθμός προσωπικοτήτων του 

ΕΛΚ, που θεωρείται ότι διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο: πρώην πρωθυπουργού ή πρώην 

επικεφαλής της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Σύμφωνα με τις ίδιες 

πληροφορίες, ανάμεσά τους θα είναι οι πρώην πρωθυπουργοί Αντώνης Σαμαράς από 

την Ελλάδα, Μανουέλ Μπαρόζο από την Πορτογαλία (πρώην πρόεδρος της Κομισιόν), 

Ζακ Σαντέρ από το Λουξεμβούργο (επίσης πρώην πρόεδρος της Κομισιόν), Βαν Ρομπέι 

από το Βέλγιο (πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου), ο Καρλ Μπιλτ από τη 

Σουηδία και ο Πέδρο Πάσος Κοέλιο από την Πορτογαλία. Στην ιδρυτική συνάντηση θα 

παραστούν ο πρόεδρος του ΕΛΚ Joseph Dole καθώς και ο γενικός γραμματέας του ΕΛΚ, 

Antonio Lopez-Isturiz. Τη Δευτέρα, στην ατζέντα της ιδρυτικής συνάντησης θα βρεθούν το 

Brexit και οι μεγάλες αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Η 

δημιουργία που θεωρείται σημαντικό βήμα για την ενίσχυση και ανασυγκρότηση της 

ευρωπαϊκής χριστιανοδημοκρατίας. 

 


