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Ανάλυση BMI για επιπτώσεις Brexit σε μακρο-οικονομικούς δείκτες 

Ηνωμένου Βασιλείου 

Σύμφωνα με τη εταιρεία ανάλυσης πολιτικού και οικονομικού 

κινδύνου ΒΜΙ, θυγατρική του οίκου πιστοληπτικών αξιολογήσεων Fitch 

Group, επίκειται αναθεώρηση επί τα χείρω στις αρχικές, πριν το 

δημοψήφισμα εκτιμήσεις της, για την περίπτωση που επικρατούσε το 

Brexit. Η BMI προέβλεπε ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ του ΗΒ για το 2017 

στο 0,8%, ενώ τώρα εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης του ΗΒ θα είναι ακόμη 

μικρότερος. 

Επισημαίνεται ότι, στην αρχική εκτίμηση της ΒΜΙ, το Μάρτιο 2016, 

για τις πιθανές επιπτώσεις του Brexit στην οικονομία του ΗΒ υπήρχε 

πρόβλεψη ότι η βρετανική οικονομία θα αναπτυσσόταν το 2017 με ρυθμό 

0,8%, σε περίπτωση Brexit, αντί για 2,2% σε περίπτωση παραμονής. Η 

πρόβλεψη για το 2016 ήταν 1,8%, η οποία θα αναθεωρηθεί επίσης 

καθοδικά. Για το 2018, η ταχύτητα και η ένταση της ανάκαμψης εξαρτάται 

από το πόσο γρήγορα θα διασαφηνιστεί η μελλοντική σχέση του ΗΒ με την 

ΕΕ, και επίσης από τον τρόπο με τον οποίο το Brexit θα επηρεάσει την 

υπόλοιπη Ευρώπη. 

Βάσει της ανάλυσης της ΒΜΙ, τα κύρια «κανάλια διάχυσης» από τα 

οποία η οικονομική ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί κατά τη διάρκεια των 

επόμενων τριμήνων θα είναι τα ακόλουθα: 

 Η μεταβλητότητα των χρηματοοικονομικών αγορών, η πολιτική 

αστάθεια και η αβεβαιότητα σχετικά με τις διαπραγματεύσεις Ε.Ε.-

ΗΒ θα επιβαρύνουν την ήδη αδύναμη εμπιστοσύνη στους τομείς των 

κατασκευών και των υπηρεσιών, περιορίζοντας σημαντικά τις  

επενδυτικές δαπάνες. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις προς το εσωτερικό, 

που αποτελούν μεγάλο πλεονέκτημα για την οικονομία του ΗΒ τα 

τελευταία χρόνια, θα υποστούν πλήγμα, τουλάχιστον, 

βραχυπρόθεσμα. 



 Η υποτίμηση της λίρας θα μπορούσε να αυξήσει τον εγχώριο 

πληθωρισμό, αντιστρέφοντας την θετική τάση στην ανάπτυξη των 

πραγματικών μισθών, και μειώνοντας τα διαθέσιμα εισοδήματα. Η 

Τράπεζα της Αγγλίας είναι πιθανό να «ανεχθεί» υψηλότερο 

πληθωρισμό προς όφελος της ανάπτυξης. 

 Η επιβράδυνση του ρυθμού δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, η 

αβεβαιότητα σχετικά με την εργασιακή ασφάλεια και η μεγάλη 

πιθανότητα ορισμένων απολύσεων, που θα οφείλονται στο Brexit, θα 

δράσουν ως ένας ακόμα παράγοντας μείωσης της εμπιστοσύνης των 

νοικοκυριών, των δαπανών τους, καθώς και της ζήτησης πιστώσεων. 

Λόγω της αυξημένης αβεβαιότητας, τα ποσοστά αποταμίευσης των 

νοικοκυριών θα μπορούσαν να αυξηθούν από τα, σημερινά, ιστορικά 

χαμηλά επίπεδα,  μειώνοντας αντιστοίχως την ιδιωτική κατανάλωση.  

 Το Brexit θα επιδεινώσει την πτώση της αγοράς κατοικιών και 

κατασκευών, η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης τα 

τελευταία χρόνια. 

 Οι πολιτικοί και οικονομικοί κλυδωνισμοί λόγω του Brexit σε όλη την 

Ευρώπη θα έχουν επιπτώσεις στo επιχειρηματικό κλίμα στην ΕΕ, 

ζημιώνοντας με αυτό τον τρόπο τη ζήτηση από το εξωτερικό. 

 Η αβεβαιότητα σχετικά με το μέλλον της Σκωτίας ως μέρος του ΗΒ 

θα αποτελέσει σημαντικό θέμα συζήτησης για τα επόμενα χρόνια, 

υπονομεύοντας περαιτέρω την εμπιστοσύνη, και αυξάνοντας τους 

κινδύνους επιπλέον υποβαθμίσεων της πιστοληπτικής ικανότητας. 

 

Σύμφωνα με το BMI, o μεγαλύτερος κίνδυνος που ελλοχεύει είναι πως το 

Brexit συνεπάγεται μεγάλο πλήγμα για την οικονομία της ευρωζώνης, 

εξέλιξη που θα ανατροφοδοτήσει περαιτέρω αρνητικές συνέπειες στην 

οικονομία του ΗΒ.  


