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Αποτύπωση τάσεων βρετανικής οικονομίας κατά το διάστημα  

μετά το δημοψήφισμα 

 

 

 

Mε τη συμπλήρωση ενός μηνός από το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, 

αναλυτές και εταιρείες αναλύσεων καταβάλλουν προσπάθεια να καταγράψουν τις τάσεις 

που διαμορφώνονται στην οικονομία της χώρας και να εκτιμήσουν τις επιπτώσεις της 

αποχώρησης. Κοινός τόπος όλων των αναλύσεων είναι η αβεβαιότητα που επικρατεί 

στην οικονομία καθώς δεν είναι γνωστοί οι στόχοι της βρετανικής Κυβέρνησης στην 

επικείμενη διαπραγμάτευση, ενώ η γενική εικόνα είναι μικτή. 

Μετά την έντονη διακύμανση που κατέγραψαν το πρώτο δεκαήμερο, η 

χρηματιστηριακή αγορά και αύτη του συναλλάγματος έχουν σταθεροποιηθεί. Ο FTSE 

100 έχει μάλιστα ανακάμψει και βρίσκεται 6% υψηλότερα από το επίπεδο της 23
ης

 

Ιουνίου, ενώ ο FTSE 250, που αντικατοπτρίζει καλύτερα τις βρετανικές επιχειρήσεις, 

βρίσκεται μόλις 2% χαμηλότερα από την 23
η
/6. Η στερλίνα έχει υποτιμηθεί κατά 11% 

έναντι του δολαρίου και 9% έναντι των νομισμάτων των κυριότερων εμπορικών εταίρων 

της Βρετανίας (κυμαινόμενη πλέον περί τα 1,31 δολάρια και 1,20 ευρώ) . Ταυτόχρονα 

όμως, έχει μειωθεί το κόστος δανεισμού της χώρας καθώς το επιτόκιο των 10ετών 

ομολόγων από 1,37% έχει μειωθεί στο 0,85-0,90%, αντικατοπτρίζοντας την εκτίμηση 

των επενδυτών ότι το κεντρικό επιτόκιο θα παραμείνει μεσοπρόθεσμα χαμηλό. 

Σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτή της «ηρεμίας» των αγορών, οι έρευνες που 

έχουν διεξαχθεί και αφορούν την υπόλοιπη οικονομία, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, 

καταγράφουν σημαντική πτώση στο κλίμα, την αυτοπεποίθηση και την αισιοδοξία των 

νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πέραν όσων έχουν ήδη αναφερθεί σε προηγούμενες 

αναρτήσεις μας, η σημαντικότερη καταγραφή του, αρχικού τουλάχιστον,  αρνητικού 

κλίματος προέρχεται από τον Δείκτη Επιχειρηματικών Προσδοκιών της Markit ο οποίος 

μειώθηκε στο 47,7 τον Ιούλιο από 52,3 τον Ιούνιο, σε ότι αφορά στις υπηρεσίες και στο 

49,1 από 52,1 σε ότι αφορά στην μεταποίηση. Τα επίπεδα αυτά είναι τα χαμηλότερα από 

το 2009 και 2013 αντίστοιχα.  Παράλληλα, κατά τη μηνιαία έρευνα τάσεων της 

Confederation of British Industries (αντίστοιχη του ΣΕΒ) 52% των επιχειρήσεων 

δήλωσαν λιγότερο αισιόδοξες για τις προοπτικές της οικονομίας σε σχέση με το 

προηγούμενο τρίμηνο., ενώ και ο δείκτης του Επιχειρηματικού Βαρόμετρου της Lloyds 

Bank κατήλθε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. 

 Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του ΗΒ 

(ONS), για το Β΄ τρίμηνο του έτους,  η οικονομία αναπτύχθηκε κατά 0,6%, ποσοστό 

μεγαλύτερο από το 0,4% του Α΄ τριμήνου, με τον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης να εκτιμάται 

ότι θα διαμορφωθεί στο 2,2%. Κατά την ΟΝS, το ΑΕΠ είναι κατά 7,7% μεγαλύτερο 

έναντι του Α΄ τριμήνου 2008. Αύξηση καταγράφεται στους τομείς υπηρεσιών, κατά 

0,5% και μεταποίησης, κατά 2,1%, ενώ μείωση καταγράφεται στους τομείς των 



κατασκευών, κατά 0,4% και τη γεωργία, κατά 1%. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 

ΟNS, η όποια αβεβαιότητα προκλήθηκε από το δημοψήφισμα της 23
ης

 Ιουνίου, δεν 

επηρέασε σημαντικά την ανάπτυξη της υπό εξέταση περιόδου.  

Παρά το γεγονός ότι τα ανωτέρω στοιχεία, δείχνουν μεγαλύτερη ανάπτυξη από 

την εκτιμώμενη, παράγοντες και αναλυτές της αγοράς αναμένουν επιβράδυνση της 

οικονομίας  για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, με ορισμένους εξ’ αυτών (προσφατη 

ανακοίνωση Citigroup) να εκτιμούν ότι ως υπαρκτό τον κίνδυνο ύφεσης αντί οριακής 

ανάπτυξης.  

Επίσης, οι περισσότεροι αναλυτές αναμένουν ότι η Νομισματική Επιτροπή της 

Τράπεζας της Αγγλίας, κατά την επικείμενη συνεδρίασή της στις 4/8, θα αποφασίσει τη 

μείωση του επιτοκίου αναφοράς από 0,50% σε 0,25% και την ενεργοποίηση του 

προγράμματος ποσοτικής ρευστότητας, με αγορά αξιών και τίτλων ύψους 75 δισ. λιρών, 

για τους επόμενους 4 μήνες. Σημειώνεται ότι, παρόμοιες εκτιμήσεις – προσδοκίες είχαν 

διατυπωθεί και για την προηγούμενη (14/7) συνεδρίαση της Νομισματικής Επιτροπής, οι 

οποίες διαψεύστηκαν καθώς η ΤτΑ έκρινε ότι δεν υπάρχουν επαρκή επίσημα στοιχεία 

που να δικαιολογούν τέτοιου είδους παρέμβαση. 

Από πλευράς κυβέρνησης, ο Υπουργός Οικονομικών κ. P. Hammond ερωτηθείς 

σχετικά δήλωσε ότι ανάλογα με τα στοιχεία που θα δημοσιευθούν στην επόμενη περίοδο, 

ενδεχομένως να εξεταστεί η αναθεώρηση της οικονομικής πολιτικής και αυτή να 

αποτυπωθεί κατά την ανακοίνωση της Ενδιάμεσης Έκθεσης του Προϋπολογισμού, που 

παραδοσιακά πραγματοποιείται στις αρχές Δεκεμβρίου. 

 

      
 


