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Σοβαρές οικονοµικές επιπτώσεις θα προκαλέσει στο Ηνωµένο Βασίλειο ενδεχόµενη
επικράτηση της αποχώρησής του από την Ε.Ε. (Brexit) στο επικείµενο βρετανικό
δηµοψήφισµα της 23ης Ιουλίου 2016, όπως τονίζει η Μιράντα Ξαφά, πρώην µέλος
του Εκτελεστικού Συµβουλίου του ΔΝΤ, νυν διευθύνoυσα σύµβουλος της εταιρείας
E.F. Consulting στην Αθήνα και ερευνήτρια του Center for International Governance
Innovation (CIGI).
Σε άρθρο της στον ιστότοπο opencanada.org, η Ξαφά κατηγορεί την εκστρατεία υπέρ
της αποχώρησης της Βρετανίας από την Ε.Ε. ότι µοιράζει µεγαλοστοµίες,
αποφεύγοντας όµως να υπεισέλθει σε λεπτοµέρειες, προσφέροντας στην πράξη µια
επιλογή «άλµατος προς το άγνωστο».
Για την Ξαφά, το Brexit δεν πρέπει να κερδίσει, καθώς θα προκαλούσε µια µακρά
περίοδο αβεβαιότητας στο Ηνωµένο Βασίλειο, η οποία θα επηρέαζε αρνητικά τις
επενδύσεις και την ανάπτυξη.
Η ίδια αναφέρει πέντε (5) λόγους για τους οποίους το Ηνωµένο Βασίλειο πρέπει να
παραµείνει στην Ε.Ε.:
1. Με Brexit, η Βρετανία θα έχανε την πρόσβασή της στην τελωνειακή ένωση της
Ε.Ε., γεγονός που θα επηρέαζε αρνητικά - άµεσα και έµµεσα - το ΑΕΠ της (έως
-10%), την απασχόληση και την οικονοµική αποτελεσµατικότητά της, µεταξύ άλλων
λόγω µειωµένων επενδύσεων.
2. Μια σειρά έγκυρων οργανισµών (BoE, βρετανικό ΥΠΟΙΚ, LSE, ΔΝΤ, ΟΟΣΑ κ.α.)
έχουν προειδοποιήσει για τις αρνητικές οικονοµικές συνέπειες που θα είχε για το
Ηνωµένο Βασίλειο βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα ένα Brexit. Δεν αποκλείεται
σε αυτήν την περίπτωση να αυξηθούν τα επιτόκια δανεισµού στη Βρετανία και να

υποχωρήσουν οι αξίες διαφόρων κλάσεων ενεργητικού, συµβάλλοντας σε µείωση του
ΑΕΠ και σε µεγέθυνση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος λόγω µείωσης των
φορολογικών εσόδων. Επίσης, το περίφηµο χρηµατο-οικονοµικό κέντρο του City του
Λονδίνου θα έχανε το ειδικό του βάρος, τη σηµασία του και τελικά την ισχύ του, αν
οι τράπεζες µε έδρα την Βρετανία δεν µπορούσαν πλέον να δραστηριοποιούνται
ελεύθερα στην Ε.Ε..
3. Η Βρετανία ήδη χαίρει αυξηµένης αυτονοµίας από την Ε.Ε., έχοντας
διαπραγµατευτεί το δικαίωµά της να απέχει από την ολοένα και µεγαλύτερη
ευρωπαϊκή ενοποίηση, µεταξύ άλλων έχοντας το δικαίωµα να παραµένει µονίµως
εκτός της Συνθήκης του Σένγκεν και του ευρώ.
4. Οι µισθοί και τα δικαιώµατα των Βρετανών εργαζοµένων θα πληγούν στην
περίπτωση ενός Brexit, καθώς η Ε.Ε. εµφανίζεται να προστατεύει δικαιώµατα ίσων
αποδοχών µεταξύ των δύο φύλων, δικαιώµατα µητρότητας, καθώς και την ασφάλεια
στους χώρους εργασίας κ.α.. Σε κάθε περίπτωση, η συµµετοχή της Βρετανίας στην
ενιαία αγορά διασφαλίζει τη δηµιουργία δεκάδων χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας
ετησίως.
5. Ενδεχόµενη νίκη του Brexit θα µπορούσε να σηµατοδοτήσει την αναβίωση των
εντάσεων και των διασπαστικών τάσεων µεταξύ Αγγλίας και Σκωτίας, παρά το
γεγονός ότι µε δηµοψήφισµα το 2014 η ανεξαρτησία της τελευταίας απορρίφθηκε.
Δεν αποκλείεται όµως η έξοδος του Ηνωµένου Βασιλείου από την Ε.Ε. να
προκαλέσει την αντίδραση της Σκωτίας, καθώς φαίνεται πως στην Αγγλία η
υποστήριξη της αποχώρησης από την Ε.Ε. είναι πολύ µεγαλύτερη (Σχεδόν 50% στην
Αγγλία, έναντι 25% στην Σκωτία).

