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 «Προειδοποιήσεις βρετανών εκπροσώπων παραγωγικών τομέων για την περίπτωση no-deal  

            -  Αβεβαιότητα και τομεακοί κλυδωνισμοί βρετανικής οικονομίας» 

 

Aναφορικά με τις έντονες ανησυχίες της βρετανικής επιχειρηματικής κοινότητας για την 

περίπτωση no-deal, διάφοροι βρετανοί εκπρόσωποι του βιομηχανικού και χρηματοπιστωτικού τομέα 

συνεχίζουν να απευθύνουν έκκληση προς την Κυβέρνηση για την αποφυγή μιας μη συντεταγμένης 

εξόδου. Οι φόβοι των παραγόντων της βρετανικής αγοράς αφορούν τη συρρίκνωση της βρετανικής 

οικονομίας, την απώλεια της υπεροχής της στον χρηματοοικονομικό τομέα και την ανάγκη τερματισμού 

της περιρρέουσας αβεβαιότητας. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η άποψη οικονομικών αναλυτών ότι οι 

αποδόσεις της βρετανικής οικονομίας πρέπει να εξετασθούν λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις. 

Συγκεκριμένα:  

 

α) Προειδοποιήσεις εκπροσώπων του βιομηχανικού τομέα 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του ΗΒ (Office for National 

Statistics – ONS), ο ρυθμός ανάπτυξης της βρετανικής οικονομίας, σε τριμηνιαία βάση, μειώθηκε το 

διάστημα Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου 2018 στο 0,3% (έναντι 0,4% του προηγούμενου τριμήνου). Η 

εξέλιξη αυτή οφείλεται στην απότομη πτώση της βιομηχανικής παραγωγής, κυρίως της 

αυτοκινητοβιομηχανίας, αλλά και της ασταθούς απόδοσης της βρετανικής φαρμακοβιομηχανίας.  

 

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την αυτοκινητοβιομηχανία και σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης 

Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων
1
, η μείωση των πωλήσεων αυτοκινήτων στη βρετανική αγορά, 

σε μηνιαία βάση, κατά 6,8% το Νοέμβριο 2018 ήταν η μεγαλύτερη από την εποχή της οικονομικής 

κρίσης και έχει επηρεάσει αρνητικά την αυξητική τάση των πωλήσεων της ευρωπαϊκής 

αυτοκινητοβιομηχανίας. Η αντίδραση των βρετανικών αυτοκινητοβιομηχανιών ήταν άμεση. Η Jaguar 

Land Rover (JLR), ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων του ΗΒ, ανακοίνωσε τις προθέσεις της 

για κατάργηση 4.500 θέσεων εργασίας, ενώ το καλοκαίρι υπενθυμίζεται ότι είχε ανακοινώσει 

μελλοντικά σχέδια για μετακίνηση ενός εργοστασίου της εκτός ΗΒ. Η Ford Motor Co. ανακοίνωσε 

επίσης ότι σχεδιάζει να περικόψει χιλιάδες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη, ενώ η Honda Motor Co. 

διαμήνυσε ότι προτίθεται να παύσει τη λειτουργία ενός βρετανικού εργοστασίου της. 

 

Στον κλάδο της ενέργειας, η ιαπωνική εταιρεία Hitachi ανακοίνωσε την αναστολή των εργασιών 

ανέγερσης δύο πυρηνικών σταθμών στο ΗΒ (στο Anglesey και στο Gloucestershire), οι οποίοι έπρεπε να 

λειτουργήσουν μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2020. Καταλυτικό ρόλο στην απόφασή της αυτή ήταν η 

αύξηση του κόστους ανέγερσης των δύο σταθμών. Η απόφαση θέτει σε κίνδυνο 9.000 θέσεις εργασίας. 

Εκπρόσωποι της πυρηνικής βιομηχανίας εξέφρασαν τη βαθιά απογοήτευσή τους για τις άκαρπες 

συνομιλίες μεταξύ της ιαπωνικής εταιρείας Hitachi και της βρετανικής κυβέρνησης όσον αφορά τη 

χρηματοδότηση των έργων. Οι εξελίξεις αυτές θέτουν υπό αμφισβήτηση την πυρηνική πολιτική του ΗΒ 

καθώς μόλις ένας από τους έξι προαναγγελθέντες νέους πυρηνικούς σταθμούς είναι επί του παρόντος 

υπό κατασκευή. 
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 European Automobile Manufacturers' Association – EAMA 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν και περιπτώσεις αρκετών βιομηχανιών, που αποκλείουν το 

ενδεχόμενο παύσης ή μετακίνησης των παραγωγικών τους δραστηριοτήτων. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα αποτελούν πρώτον, η πολυτελής αυτοκινητοβιομηχανία Rolls-Royce, που θεωρεί ότι τα 

βρετανικά διαπιστευτήρια της είναι πόλος έλξης για την ανώτερη εισοδηματικά τάξη. Δεύτερον, η 

αεροναυπηγική Airbus SE, η οποία κατασκευάζει τα πτερύγια για όλα τα αεροσκάφη της στο ΗΒ και δεν 

θέλει να απολέσει την πολυετή εμπειρία των βρετανικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην κατασκευή 

των συγκεκριμένων εξαρτημάτων. 

 

Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των Βρετανών κατασκευαστών επισημαίνουν ότι ο βιομηχανικός 

τομέας του ΗΒ παραμένει αρκετά απροετοίμαστος (βλ. επίσης β΄ σχετικό). Οι προετοιμασίες κάποιων 

βιομηχανιών περιλαμβάνουν την εκπαίδευση προμηθευτών στις νέες εισαγωγικές διαδικασίες, τη 

διακοπή της παραγωγής τις δύο πρώτες εβδομάδες του Απριλίου, την αποθήκευση ανταλλακτικών και  

την αεροπορική μεταφορά ορισμένων σημαντικών ανταλλακτικών. Εντούτοις, παράγοντες της 

βιομηχανίας τονίζουν ότι, ακόμα και αυτές οι θεωρητικά επαρκείς προετοιμασίες θα αποδειχθούν 

πρακτικά ανεπαρκείς με αποτέλεσμα την πραγματοποίηση των φόβων για συρρίκνωση της βρετανικής 

βιομηχανίας (βλ. επίσης α΄ σχετικό). Οι εταιρείες υπογραμμίζουν ότι η αποθήκευση μεγάλου όγκου 

ανταλλακτικών είναι πρακτικά ανέφικτη και οι οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα 

των συστημάτων παραγωγής εγκυμονούν κινδύνους παράλυσης της παραγωγικής διαδικασίας. 

 

β) Προειδοποιήσεις εκπροσώπων του χρηματοπιστωτικού τομέα 

 

Οι αρχικές προβλέψεις για την απώλεια θέσεων εργασίας στον χρηματοπιστωτικό τομέα του ΗB 

λόγω Brexit, έχουν αναθεωρηθεί αρκετά προς τα κάτω για τις περισσότερες μεγάλες τράπεζες. Αυτό 

προκύπτει από πρόσφατη έρευνα της ιαπωνικής επενδυτικής τράπεζας Nomura. Βάσει της εν λόγω 

έρευνας, 10.000 βρετανικές θέσεις χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών κινδυνεύουν λόγω μετεγκατάστασης 

των τραπεζών από το ΗΒ σε άλλα κ-μ της ΕΕ. Το νούμερο αυτό είναι διπλάσιο της εκτίμησης της 

Τράπεζας της Αγγλίας, αλλά πολύ χαμηλότερο από τις προηγούμενες εκτιμήσεις εταιρειών 

συμβουλευτικών υπηρεσιών, όπως η Oliver Wyman (απώλεια 75.000 θέσεων εργασίας και £10 δισ. 

φορολογικών εσόδων). Το Reuters εκτιμά ότι, τον Σεπτέμβριο 2018, μόλις 630 θέσεις εργασίας του 

χρηματοπιστωτικού τομέα είχαν μετεγκατασταθεί ενόψει του Brexit. 

 

Σημειωτέον ότι, ο χρηματοπιστωτικός τομέας έχει κάνει τη συγκριτικά με άλλους κλάδους 

καλύτερη προετοιμασία για την Έξοδο (βλ. επίσης β΄ σχετικό), καθώς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

έχουν κάνει ήδη αιτήσεις για τραπεζικές άδειες και έχουν ήδη ή προτίθενται να ιδρύσουν θυγατρικές για 

να συνεχίσουν να εξυπηρετούν τους πελάτες τους παρά την απώλεια των "δικαιωμάτων διαβατηρίου". 

Ωστόσο, εκπρόσωποι του χρηματοπιστωτικού τομέα κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την 

περίπτωση no-deal, επισημαίνοντας ότι με ή χωρίς συμφωνία, το ΗΒ θα απολέσει την υπεροχή του στον 

χρηματοπιστωτικό τομέα και κατά συνέπεια είναι απαραίτητο να περιοριστεί το εύρος της απώλειας. 

 

Αναλυτές επισημαίνουν επίσης ότι, σε περίπτωση no-deal, κανένα μέτρο δεν είναι επαρκές για 

την εξάλειψη της μακροπρόθεσμης ζημιάς στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Το Brexit θα οδηγήσει 

αναπόφευκτα και σταδιακά σε απώλεια χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (περίπου του 1/5 του συνόλου 

του τομέα στο ΗΒ) και μετεγκατάστασή τους σε ευρωπαϊκά κέντρα και σε άλλους παγκόσμιους 

κόμβους, κυρίως στη Νέα Υόρκη. Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου 

έχει προειδοποιήσει ότι σε περίπτωση no-deal, έως και 200.000 θέσεις απασχόλησης στις 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες του ΗΒ κινδυνεύουν μακροπρόθεσμα. 

 

Μέλη του δικτύου FT City Network, μιας ομάδας περισσότερων από 50 κορυφαίων 

επιχειρηματικών στελεχών,  αύξησαν την πίεση τους για αναβολή του  Brexit, ανάκληση του άρθρου 50 
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και δημοψήφισμα μετά την απόρριψη της ΣΑ. Επίσης, δηλώνουν απογοητευμένοι επειδή (παρά τις 

υποσχέσεις της κας May για διευθέτηση "ενισχυμένης ισοδυναμίας" με την ΕΕ μετά το Brexit) η ΣΑ 

περιείχε σαφή προτίμηση για συγκριτικά περισσότερο απρόσκοπτο εμπόριο αγαθών με την ΕΕ έναντι 

του εμπορίου υπηρεσιών, μολονότι οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν το 80% της οικονομίας του ΗΒ. 

Σημειωτέον ότι, για να αντισταθμιστεί η απώλεια των χαμένων υπηρεσιών και να εξασφαλιστεί ότι το 

Λονδίνο θα μπορεί να διατηρήσει την παγκόσμια ανταγωνιστική του ισχύ, εκπρόσωποι διαφόρων 

ομάδων συμφερόντων προτείνουν μείωση της φορολογίας και ενίσχυση της χρηματοοικονομικής 

τεχνολογίας του ΗΒ.  

 

γ) Προειδοποιήσεις εκπροσώπων του τομέα λιανικής 

 

Σύμφωνα με αναλύσεις της εταιρείας IHS Markit, που δραστηριοποιείται στην επεξεργασία 

πληρωμών με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες Visa, οι καταναλωτικές δαπάνες στο ΗΒ δεν έφθασαν 

στα αναμενόμενα επίπεδα στη διάρκεια της Χριστουγεννιάτικης περιόδου. Βάσει του δείκτη τιμών 

καταναλωτή της εταιρείας, οι δαπάνες των νοικοκυριών υποχώρησαν το Δεκέμβριο κατά 1% σε ετήσια 

βάση (έναντι του αντίστοιχου 0,7% το Νοέμβριο), που ισοδυναμεί με τον ταχύτερο ρυθμό μείωσης από 

τον Απρίλιο 2018. Επισημαίνεται ότι τον ίδιο μήνα οι ηλεκτρονικές πωλήσεις συνέχισαν να αυξάνονται 

υποτονικά (με μηνιαίο ρυθμό ύψους 0,5%), υποδεικνύοντας την ανθεκτικότητα των ψηφιακών καναλιών 

διανομής.  

Το συνολικό μέγεθος των καταναλωτικών δαπανών παρέμεινε σχετικά χαμηλό στο τέλος του 

2018, παρά την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης και την αύξηση των μισθών την περίοδο 

Αυγούστου-Οκτωβρίου 2018. Ο ρυθμός μείωσης των καταναλωτικών δαπανών οφείλεται στην 

επιφυλακτικότητα των καταναλωτών το Δεκέμβριο
2
, που καλλιέργησε η αβεβαιότητα του Brexit και 

οι προβλέψεις για χαμηλή οικονομική ανάπτυξη κατά το επόμενο έτος. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εκπρόσωποι του τομέα λιανικής επίσης απηύθυναν έκκληση 

προς την κυβέρνηση για άμεση επίλυση της διαδικασίας του Brexit, καθώς οι οικονομικοί κλυδωνισμοί 

στον κλάδο κατά τον Νοέμβριο (βλ. β΄ σχετικό) συνεχίστηκαν τον Δεκέμβριο και τις δύο πρώτες 

εβδομάδες του Ιανουαρίου. 

 

δ) Επιπτώσεις στη βρετανική οικονομία από τις παγκόσμιες οικονομικές εξελίξεις 

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι, οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν ότι οι προαναφερόμενες χαμηλές 

αποδόσεις διαφόρων βρετανικών παραγωγικών τομέων δεν αφορούν μόνο το ΗΒ αλλά όλη την υφήλιο 

και είναι απότοκο όχι μόνο της αβεβαιότητας του Brexit, αλλά των παγκόσμιων εξελίξεων.  

 

Πιο συγκεκριμένα, ταυτόχρονα με τις ανακοινώσεις των βρετανικών αυτοκινητοβιομηχανιών και 

τραπεζικών ιδρυμάτων, παγκόσμιοι εταιρικοί γίγαντες (π.χ. Louis Vuitton, Apple, Blackrock, US 

Airlines) είτε μείωσαν τις προβλέψεις τους για κέρδη είτε ανακοίνωσαν τεράστιες περικοπές θέσεων 

εργασίας. Πολλοί εξ αυτών μάλιστα εκπόνησαν σχέδια δράσης ενόψει ενδεχόμενης αστάθειας της 

παγκόσμιας αγοράς. 

 

Οι συγκεκριμένες αποφάσεις αποτελούν - σε μεγάλο βαθμό - αντίδραση στη μείωση της 

ανάπτυξης της κινεζικής οικονομίας. Επιπροσθέτως, όσον αφορά τις παγκόσμιες 

αυτοκινητοβιομηχανίες, οι αποφάσεις τους ανταποκρίνονται στην πίεση που δέχονται για επενδύσεις σε 

ηλεκτροκίνητα και αυτόνομα αυτοκίνητα, αλλά και για απόσυρση των ντίζελ αυτοκινήτων λόγω της 

μετάβασης στο νέο σύστημα εκπομπών της ΕΕ.  

                                                           
2
 Ο δείκτης εμπιστοσύνης καταναλωτών στο ΗΒ, βάσει στοιχείων του γερμανικού ιδρύματος Society for Consumer Research 

– GfK, μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2013. 
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Τέλος, αξίζει να αναφερθεί η άποψη του κ. Kallum Pickering, οικονομολόγου της τράπεζας 

Berenberg, ο οποίος υπογραμμίζει ότι η οικονομία του ΗΒ, εν συγκρίσει με άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές 

οικονομίες, υπερέβη των προσδοκιών για τις επιδόσεις της κατά τους τελευταίους μήνες. Επισήμανε 

μάλιστα ότι η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία δεν είχαν καλές οικονομικές επιδόσεις την τελευταία 

περίοδο, ενώ η βρετανική οικονομία κατάφερε να αναπτυχθεί με αξιοσέβαστο ρυθμό, παρά την 

αβεβαιότητα του Brexit και την αύξηση των παγκόσμιων προκλήσεων.  

 


