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Ανάλυση BMI για επιπτώσεις Brexit σε οικονομία Ηνωμένου Βασιλείου ανά 

κλάδο δραστηριότητας 

Σε πρόσφατη (24/6) ανάλυση εταιρείας ανάλυσης πολιτικού και οικονομικού 

κινδύνου ΒΜΙ, για τους οικονομικούς κινδύνους ανά κλάδο δραστηριότητας του ΗΒ, 

σε περίπτωση Brexit, εντοπίστηκαν τέσσερις ευρείες κατηγορίες που θα επηρεάσουν 

την οικονομική δραστηριότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο: α) αναβολές/ καθυστερήσεις 

στις επενδύσεις β) μεταβολές στο κόστος παραγωγικών συντελεστών γ) αναταραχή στη 

διεξαγωγή του διεθνούς εμπορίου και δ) περικοπές δημοσίων δαπανών. 

Αναβολές / Καθυστερήσεις στις Επενδύσεις  

Η ΒΜΙ προβλέπει σημαντική πτώση στις ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου 

κεφαλαίου στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενόσω κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων 

Ε.Ε.-ΗΒ, με μείωση του ύψους των επενδύσεων ή/και καθυστερήσεις στη λήψη 

επενδυτικών αποφάσεων. Ιδιαίτερα αρνητική  επίπτωση αναμένεται στους τομείς των 

κατασκευών και των υποδομών , ενώ οι παραγωγοί βιομηχανικού εξοπλισμού θα 

κληθούν να αντιμετωπίσουν μείωση παραγγελιών, έως ότου σταθεροποιηθεί η 

προοπτική της ζήτησης. 

Μεταβολές στο κόστος των παραγωγικών συντελεστών 

Η μείωση της μετανάστευσης, η υποτίμηση του νομίσματος, καθώς και οι νέοι 

κανονισμοί θα αποτελέσουν τους τρεις  μηχανισμούς μετάδοσης μεταβολών στο 

κόστος των παραγωγικών συντελεστών. 

Η μειωμένη μετανάστευση θα οδηγήσει σε υψηλότερο μισθολογικό κόστος για 

τους εργοδότες, με το μεγαλύτερο αντίκτυπο στους κλάδους έντασης εργασίας, όπως 

στη γεωργία, το λιανικό εμπόριο, τις κατασκευές και τον κλάδο φιλοξενίας 

(ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ). 

Η υποτίμηση της στερλίνας θα αυξήσει το κόστος των επιχειρήσεων που έχουν 

υψηλό κόστος εισροών (π.χ. πρώτες ύλες, υλικά, βιομηχανικός εξοπλισμός) 

εκπεφρασμένο σε ξένο νόμισμα όπως το λιανικό εμπόριο, η αυτοκινητοβιομηχανία 

και οι αεροπορικές εταιρείες. 

  



Αναταραχή στη διεξαγωγή του διεθνούς εμπορίου 

H καθαρή επίπτωση στο διεθνές εμπόριο ανά κλάδο δραστηριότητας εξαρτάται 

από το ποιος από τους παρακάτω δύο παράγοντες είναι πιο σημαντικός για τον κάθε 

κλάδο: 

 Η υποτίμηση της στερλίνας, που θα καταστήσει τα βρετανικά προϊόντα διεθνώς πιο 

ανταγωνιστικά 

 Η επιβολή ενδεχόμενων δασμών ή μη δασμολογικών εμποδίων στις εισαγωγές της ΕΕ 

από το Ηνωμένο Βασίλειο, που θα ανεβάσει το κόστος των εισαγωγών. 

Μετά την αναδιάρθρωση των δεσμών του Ηνωμένου Βασιλείου με τις αγορές της 

ΕΕ, πολλά θα εξαρτηθούν από το πόσο επιτυχώς η χώρα αποκτά πρόσβαση στις 

ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές εκτός της ΕΕ. 

Περικοπές δημοσίων δαπανών 

H κατανομή της χρηματοδότησης ανά κλάδο δραστηριότητας μπορεί να 

διαφέρει εντός ενός νέου πλαισίου χρηματοδότησης, αποκλειστικά διαχειριζόμενου 

από την κυβέρνηση του ΗΒ, σε σύγκριση με το πλαίσιο του ισχύοντος μικτού 

συστήματος παροχής πόρων από Ε.Ε. και ΗΒ. 

H κατάργηση των επιδοτήσεων από την Κοινή Αγροτική Πολιτική θα έχει 

σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο γεωργικό τομέα στο Ηνωμένο Βασίλειο, και 

είναι εξαιρετικά απίθανο η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να είναι σε θέση ή 

να θέλει να καλύψει πλήρως αυτό το κενό. 

Η φαρμακευτική βιομηχανία του Ηνωμένου Βασιλείου λαμβάνει την 

υψηλότερη σε σύγκριση με τα υπόλοιπα Κ-Μ χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο Έρευνας. To Brexit θα μπορούσε, εξάλλου, να απειλήσει τα 10,8 δισ. 

ευρώ που διατίθεται από την Ε.Ε. για τις επιστήμες και την έρευνα στο Ηνωμένο 

Βασίλειο για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. 

Συνοπτικά, αναφορικά με το μέγεθος των επιπτώσεων ενός Brexit  σε κάθε 

κλάδο δραστηριότητας, η ΒΜΙ επιλέγει τη γεωργία ως τον πιο εκτεθειμένο κλάδο και 

την εξόρυξη μετάλλων και τα μέταλλα ως το λιγότερο εκτεθειμένο. Επίσης, 

σημαντικές επιπτώσεις αναμένονται στους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας, των 

τραπεζών και των αερομεταφορών. 

Ενισχυτικό των εκτιμήσεων της BMI, αποτελεί η πορεία των εταιρειών στη 

χρηματιστηριακή αγορά του Λονδίνου, καθώς οι κλάδοι που εκτιμάται ότι θα φέρουν 

το κύριο βάρος των αρνητικών επιπτώσεων της εξόδου της Βρετανίας από την ΕΕ, 

όπως οι αεροπορικές εταιρείες, οι κατασκευαστές κατοικιών, οι χρηματοοικονομικές 

υπηρεσίες, οι γεωργικές επιχειρήσεις και οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν υποστεί, 

μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, συντριπτικά υψηλότερες απώλειες στο 

χρηματιστήριο σε σχέση με εισηγμένες εταιρείες άλλων κλάδων. 


