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Brexit: Η πιθανή έξοδος από την Ε.Ε. και ο αντίκτυπος για το μέλλον της 
Βρετανίας και της Ευρώπης.  

 
Το δημοψήφισμα της 23ης Ιουνίου 2016 για την παραμονή του Ηνωμένου Βασιλείου 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα κρίσιμο σταυροδρόμι στην πορεία της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης. Απότοκο της έξαρσης του οικονομικού και μεταναστευτικού προβλήματος 
στον ευρωπαϊκό χώρο, το δημοψήφισμα αυτό πρόκειται να επηρεάσει καταλυτικά την 
οικονομία, την πολιτική και εν γένει την κοινωνία της Ευρώπης. Σε περίπτωση επικράτησης 
της ευρωσκεπτικιστικής τάσης, θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά το άρ. 50 της Συνθήκης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ρυθμίζει τη διαδικασία εξόδου ενός κράτους μέλους. Πιθανό 
BRexit δεν συνεπάγεται όμως την άμεση αποδέσμευση της Μεγάλης Βρετανίας από τους 
κόλπους της Ε.Ε. Αντιθέτως, πρόκειται να μεσολαβήσουν σκληρές διαπραγματεύσεις, 
τουλάχιστον διετούς διάρκειας, ώστε να ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες μιας εξόδου με 
αντίκτυπο τόσο στην Ένωση, όσο και στην Βρετανία. 

 
Αρχικά, ορατός είναι ο κίνδυνος για την ενότητα του Ηνωμένου Βασιλείου εξαιτίας της 

αναζωπύρωσης των αποσχιστικών τάσεων Σκωτίας και Βορείου Ιρλανδίας. Είναι γνωστός ο 
φιλοευρωπαϊκός προσανατολισμός1 της Σκωτίας, όπως άλλωστε εκφράστηκε και στο 
δημοψήφισμα περί ανεξαρτητοποίησης το 20142. Ενόψει και της εθνικιστικής 
αντιπαράθεσης Σκωτσέζων και Άγγλων, σε περίπτωση BRexit, η Σκωτία θα επιζητούσε την 
ανεξαρτητοποίησή της από το Ηνωμένο Βασίλειο και ένταξη στην Ε.Ε., καθώς επωφελείται 
από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και τα διαρθρωτικά ταμεία3 για την περιφερειακή ανάπτυξη. 
Η απώλεια αυτών των πόρων θα μπορούσε να πυροδοτήσει αντιδράσεις και στην Ουαλία4, 
περιοχή που επωφελείται εξίσου από τα ευρωπαϊκά κονδύλια.  

 
Ως προς τη Βόρειο Ιρλανδία, εκφράζονται φόβοι αναβίωσης του ριζοσπαστικού 

εθνικού σχεδίου της ιρλανδικής ενοποίησης, γεγονός που θα διαταράξει τις σχέσεις 
Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας5, που ρυθμίζονται βάσει της συμφωνίας της Μεγάλης 
Παρασκευής.6 Ζήτημα, όμως, θα ανακύψει και με τη βρετανική κτήση του Γιβραλτάρ. Το 
ενωσιακό κεκτημένο επιτρέπει την ομαλή γειτνίαση της περιοχής με την Ισπανία. Ένα 
BRexit θα σηματοδοτούσε την αλλαγή του status quo στην περιοχή με απρόβλεπτες 
συνέπειες.7 

 
Επιπροσθέτως, η διεξαγωγή του δημοψηφίσματος θα επηρεάσει και την πολιτική ζωή 

της χώρας. H έξαρση του βρετανικού ευρωσκεπτικισμού εικάζεται ότι θα συντελέσει σε μια 
καθολική μεταβολή του πολιτικού τοπίου, με επαναπροσδιορισμό της ισχύος των κομμάτων 
και περαιτέρω κατακερματισμού του δικομματικού μοντέλου του Westminster. Άλλωστε, ο 

                                                           
1 «Think a Brexit vote would push Scotland out of the UK? Think again», M. Kettle, The Guardian, 
25/02/2016 
2 www.bbc.com/news/events/scotland-decides/results 
3«Could Scotland seek independence again if Britain leaves the EU?»,A. Jamieson, 
www.nbcnews.com/storyline/scotland-independence-vote/could-scotland-seek independence-again-if-
britain-leaves-eu-n548521 
4 «Life after BREXIT: What are the UK’s options outside the European Union?», Swati Dhingra and T. 
Sampson, paper for Centre for Economic Performance/LSE 
5 «Sinn Féin calls for vote on Irish reunification if UK backs Brexit», H. McDonald, 
www.theguardian.com/politics/2016/mar/11/sinn-fein-irish-reunification-vote-brexit-eu-referendum   
6 «Συμφωνία Μεγάλης Παρασκευής (The Good Friday Agreement)» 
www.peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/IE%20GB_980410_Northern%20Ireland%20Agr
eement.pdf 
7 «Gibraltar Chief Minister warns Spain ‘could pounce’ if UK votes for Brexit», A. Dawber, 
www.independent.co.uk/news/world/europe/gibraltar-chief-minister-warns-spain-could-pounce-if-uk-
votes-for-brexit-a6917901.html 
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ευρωσκεπτικισμός ενισχύθηκε από την ιδέα για την επαναφορά της εθνικής κυριαρχίας 
έναντι της εξουσίας των Βρυξελλών. Λαϊκιστικά κόμματα, όπως το BNP8 και το UKIP9, θα 
κυριαρχήσουν. Σε ενδοκομματικό επίπεδο, τριγμοί θα επέλθουν στο εσωτερικό Εργατικών 
και Συντηρητικών, όπου ίσως τεθεί θέμα ηγεσίας αν ο πρωθυπουργός Κάμερον χάσει το 
δημοψήφισμα.10 

 
Ακόμη, ενδέχεται να κλονιστεί η ασφάλεια που απολαμβάνει η χώρα ως κράτος μέλος 

της Ε.Ε. Ειδικότερα, η έξοδος από το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης θα 
αποβεί ιδιαίτερα κρίσιμη για το Η.Β. καθώς δεν θα έχει πλέον πρόσβαση στις βάσεις 
δεδομένων ασφαλείας της Ε.Ε.  

 
Πιθανή αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. θα έχει σημαντικές 

επιπτώσεις όμως και στην εξωτερική του πολιτική. Παρά το γεγονός πως η Βρετανία είναι 
ένα ισχυρό κράτος, μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε και του 
Ν.Α.Τ.Ο., δε θα παραμείνει αλώβητη. Η αποχώρηση από την Ε.Ε. θα σημάνει την είσοδό 
της στην αρένα της διεθνούς σκηνής απέναντι στους πρώην εταίρους της και τις 
υπερδυνάμεις Κίνα και Ρωσία. Παράλληλα θα απωλέσει την δυνατότητα δράσης της ως 
μέλος της Ε.Ε., πλεονέκτημα το οποίο την καθιστούσε επί δεκαετίες προνομιακό 
συνομιλητή των Η.Π.Α. Σε πολλά παγκόσμια ζητήματα η Βρετανία εκμεταλλευόμενη τους 
ενωσιακούς μηχανισμούς επιτύγχανε τους σκοπούς της δίχως να εμπλέκεται η ίδια. Σε 
περίπτωση BRexit αυτό θα αλλάξει.11 

 
Αναμφισβήτητα, όμως, θα υπάρξουν και συνέπειες σε επίπεδο διμερών σχέσεων, με 

προεξέχον παράδειγμα τις σχέσεις της με τις Η.Π.Α. Παρά το γεγονός πως η Ουάσινγκτον 
φαίνεται προς το παρόν να μην παρεμβαίνει δυναμικά, είναι σαφές πως θα επιθυμούσε την 
παραμονή της Βρετανίας. Άλλωστε, και ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος12 έχει δηλώσει πως 
η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να είναι ισχυρή χρειάζεται ως μέλος της ένα δυνατό Ηνωμένο 
Βασίλειο. Ο βασικότερος λόγος είναι πως σε μία περίοδο όπου οι Η.Π.Α. μετατοπίζουν το 
ενδιαφέρον τους στην Ασία, δεν θα επιθυμούσαν να διαρραγεί η ευρωπαϊκή ενότητα.13 
Βέβαια, σε πιθανό BRexit η Βρετανία θα απεγκλωβιζόταν από την γραφειοκρατία των 
Βρυξελλών αποκτώντας ευελιξία στην χάραξη εξωτερικής πολιτικής. 

 
Οι κυριότερες, όμως, συνέπειες εντοπίζονται στον χώρο της οικονομίας τόσο σε 

βρετανικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο. Σε ό, τι αφορά την Βρετανία, το τίμημα θα είναι 
μεγάλο στις εμπορικές σχέσεις.14 Το ποσοστό συναλλαγών της Βρετανίας με τα υπόλοιπα 
κράτη μέλη ξεπερνά το 50% στις εισαγωγές15 και στις εξαγωγές.16 Μία πιθανή έξοδος του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα σήμαινε αυτόματα και απώλεια των 
πλεονεκτημάτων που συνεπάγεται η συμμετοχή στην κοινή αγορά, όπως η ελεύθερη 

                                                           
8 British National Party- Βρετανικό Εθνικό Κόμμα 
9 United Kingdom Independence Party- Κόμμα Ανεξαρτησίας Ηνωμένου Βασιλείου 
10 «Boris Johnson: Die EU? Ein Gefängnis für Geiseln mit Stockholm-Syndrom», F. Patalong, 
www.spiegel.de/politik/ausland/boris-johnson-vergleicht-brexit-mit-knast-ausbruch-a-1080911.html 
11 «Exiting the EU: impact in key UK policy areas», House of Commons, σελ. 126 
12 www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/02/02/readout-presidents-call-prime-minister-david-
cameron-united-kingdom 
13 «Exiting the EU: impact in key UK policy areas», House of Commons, 12/02/2016 σελ. 124 
14 «Leaving the EU», House of Commons,01/07/2013 
15 «Should We Stay or Should We Go? The economic consequences of leaving the EU», Swati Dhingra 
G.Ottaviano, T.Sampson, The London School of Economics and Political Science, 05/2015 
16 «Costs and benefits of a United Kingdom exit from the European Union», Global Economic Dynamics, 
Bertelsmann Stiftung, σελ. 6 
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κυκλοφορία αγαθών και κεφαλαίων. Το Α.Ε.Π17 θα υποστεί πτώση από 6,3% ως 9,5 %,18 με 
αποτέλεσμα η αναπτυσσόμενη βρετανική οικονομία να επιστρέψει σε τροχιά ύφεσης.19 
Επιπλέον, θα επηρεαστεί και ο χρηματοπιστωτικός τομέας. Μεγάλες τράπεζες, όπως η 
Deutsche Bank, έχουν προειδοποιήσει πως θα μεταφέρουν τις έδρες τους εκτός Μεγάλης 
Βρετανίας, με πιθανότερο προορισμό το Παρίσι. Η αποδυνάμωση του City, του 
μεγαλύτερου χρηματοπιστωτικού κέντρου της Ευρώπης, θα σήμαινε «αιμορραγία» 
κεφαλαίων και θέσεων εργασίας20 για την βρετανική οικονομία.21 

 
Η στέρηση των πλεονεκτημάτων που συνεπάγεται η ιδιότητα του μέλους της Ε.Ε. θα 

καταστήσει την Βρετανία μη ελκυστικό προορισμό για επίδοξους επενδυτές. Σημαντικό 
πλήγμα θα υποστεί συγχρόνως η ναυτιλία καθώς χιλιάδες θέσεις εργασίας θα χαθούν μέχρι 
να θεσμοθετηθεί το νέο νομικό πλαίσιο που θα διέπει τις σχέσεις Ε.Ε.-Βρετανίας.22 Ούτε ο 
ενεργειακός τομέας θα παραμείνει ανεπηρέαστος, καθώς θα υπάρξει άνοδος στις τιμές 
πετρελαίου και φυσικού αερίου.23 Επιπρόσθετα, επιπτώσεις θα υπάρξουν στον αθλητισμό και 
ειδικότερα στο ποδόσφαιρο, καθώς με την κατάργηση του ενωσιακού δικαίου θα μειωθεί η 
δυναμική και επενδυτική αξία των αγγλικών ομάδων εφόσον οι παίχτες που προέρχονται 
από ενωσιακές χώρες θα λογίζονται ως ξένοι24.  

 
Επίσης, το επίπεδο του εθνικού συστήματος υγείας θα υποβαθμισθεί λόγω περικοπών 

στον εθνικό προϋπολογισμό.25 Τέλος, εκτεταμένες θα είναι οι συνέπειες στον αγροτικό 
τομέα26 και στην αλιεία27, όπου το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούσε έως τώρα να επιβάλλει τα 
συμφέροντα του στην Ε.Ε. 

 
 Από την άλλη η οικονομία της Βρετανίας θα αποκομίσει και ορισμένα οφέλη σε 

ενδεχόμενο BRexit. Θα ελαφρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός με την μη καταβολή 
εισφορών στον ενωσιακό προϋπολογισμό 28και με τη μη συμμετοχή σε προγράμματα 

                                                           
17 «Brexit: Costs And Benefits, The European Financial 
Review»,www.europeanfinancialreview.com%2F%3Fp%3D4593&h=iAQFYCgu6, 22/06/2015 
18 «Literature review-economic costs and benefits of EU membership», 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/220969/foi_eumember
ship_literaturereview.pdf 
19 «Brexit concerns rattle British stock markets-while US investors just shrug», Suzanne McGee,  The 
guardian, 25/02/2016 (www.theguardian.com/money/us-money-blog/2016/feb/25/brexit-british-stock-
markets-us-investors) 
20 «Brexit could cost £100bn and nearly 1m jobs, CBI warns », Julia Kolewe, The Guardian,21/03/2016 
21 «Πόσο θα στοιχήσει το Brexit στους Βρετανούς;», Η Ναυτεμπορική, 
22/03/2016,(www.naftemporiki.gr/video/1082738/poso-tha-stoixisei-to-brexit-stous-bretanous) 
22 «UK shipping sector risks sinking fortunes if Brexit prevails», J. Saul,Reuters,05/4/2016, 
(http://uk.reuters.com/article/uk-britain-eu-shipping-idUKKCN0X21QK) 
23 «Electric shock of Brexit could see UK energy costs rocket by half a billion pounds», Department of 
Enerfy & climate Change and The Rt Hon Amber Rudd MP, 
24/03/2016,(https://www.gov.uk/government/news/electric-shock-of-brexit-could-see-uk-energy-costs-
rocket-by-half-a-billion-pounds) 
24 «EU referendum: Brexit could have ‘big effect’ on football», M.Slater, BBC,31/03/2016, 
www.bbc.com/sport/football/35919247 
25 «Health Secretary Jeremy Hunt writes about the implications for the health service if Britain leaves the 
EU», Department of Health and The Rt Hon Jeremy Hunt MP, (www.gov.uk/government/speeches/a-
strong-nhs-needs-a-strong-economy) 
26 «How Brexit would affect British farmers», N.Farndale, The Spectator, 27/02/2016, 
(www.spectator.co.uk/2016/02/how-brexit-would-affect-british-farmers) 
27«What would Brexit really mean for the UK’s fishing industry?», B.Stewart & G.Carpenter, The 
Observation, (http://theconversation.com/what-would-brexit-really-mean-for-the-uks-fishing-industry-
56312) 
28 «The UK’s EU referendum: All you need to know», Br.Wheeler& A.Hunt,BBC,24/03/2016, 
(www.bbc.com/news/uk-politics-32810887) 
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διάσωσης οικονομικά δυσπραγούντων κρατών μελών. Παράλληλα, θα είναι πιο ευέλικτη 
στην χάραξη της οικονομικής της πολιτικής. 

 
Πέραν των οικονομικών συνεπειών του BRexit, μείζον ζήτημα είναι και αυτό της 

μετανάστευσης με την κατάργηση της αρχής της ελεύθερης μετακίνησης και της διαμονής 
στο έδαφος των υπολοίπων κρατών μελών. Η ενδεχόμενη έξοδος θα θέσει σε κίνδυνο τo 
δικαίωμα αυτό, τόσο για τα 2.4 εκατ. Ευρωπαίων που ζουν στην Βρετανία όσο και για τα 2 
εκατ. Βρετανών που ζουν στην υπόλοιπη Ένωση. Έπειτα, θα προκύψουν ζητήματα στον 
τομέα της απασχόλησης. Θα δημιουργηθούν προβλήματα στην στελέχωση θέσεων εργασίας 
σε τομείς της οικονομικής δραστηριότητας όπου απασχολείται κατά κύριο λόγο 
εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό άλλων ευρωπαϊκών χωρών.29 Επιπλέον, οι φόροι των 
εργαζόμενων μεταναστών ενισχύουν μέχρι και σήμερα σε μεγάλο βαθμό την βρετανική 
οικονομία, οπότε θα υπάρξει αντίστοιχο δημοσιονομικό έλλειμμα σε περίπτωση 
αποχώρησης τους.30  

 
Επιπροσθέτως, στον τομέα της εκπαίδευσης, οι Βρετανοί φοιτητές θα χάσουν τις 

οικονομικές διευκολύνσεις, που έχουν, σήμερα, ως ευρωπαίοι πολίτες, για τα πανεπιστήμια 
της Ευρώπης. Αντιστοίχως, οι Ευρωπαίοι φοιτητές θα αναγκαστούν να πληρώνουν αυξημένα 
δίδακτρα σε βρετανικά πανεπιστήμια. Επίσης, στο ενδεχόμενο ενός BRexit, σύμφωνα με 
δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου, François Hollande, θα πάψει ή τουλάχιστον θα μειωθεί 
σημαντικά η αναχαίτιση των προσφυγικών ροών από τους Γάλλους στο Calais και 
αυτομάτως «σύνορο» της Βρετανίας για τους μετανάστες θα καταστεί το Dover.31 

 
Όσον αφορά στην Ε.Ε, οι επιπτώσεις ενός BRexit αναμένεται να γίνουν αισθητές σε 

όλο το φάσμα δραστηριοτήτων της Ένωσης. Η έξοδος της Βρετανίας θα άλλαζε την 
ισορροπία ισχύος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ελλείψει αξιόπιστου εναλλακτικού πόλου, η 
Ε.Ε. θα οδηγηθεί σε γερμανική «κυριαρχία». Αναμφισβήτητα, όμως θα κλονιστεί η συνολική 
ιδέα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Η αποχώρηση του Η.Β. ενδέχεται να αποτελέσει την 
θρυαλλίδα για την έκρηξη ευρωσκεπτικιστικών τάσεων σε άλλες χώρες, με αποτέλεσμα 
πιθανές νέες αποχωρήσεις μελών. Εξάλλου, ήδη τα προνόμια που εξασφάλισε το Η.Β. στο 
πλαίσιο των διαπραγματεύσεών του με τις Βρυξέλλες, συνιστούν περιορισμό των θεμελιωδών 
αρχών της Ε.Ε. Μήπως λοιπόν είναι προτιμότερο ένα BRexit από το να επιτρέψουμε 
εκπτώσεις στα ιδανικά της ενωμένης Ευρώπης; 

 
Από την άλλη όμως, η αποχώρηση του «μόνιμου αντιρρησία», θα μπορούσε να 

αποτελέσει το αναγκαίο βήμα για την πορεία της Ένωσης προς την ομοσπονδοποίηση. Με 
την απουσία των βρετανικών ενστάσεων για περαιτέρω παραχώρηση εξουσιών στις 
Βρυξέλλες, η Ε.Ε. θα μπορούσε να προχωρήσει πιο εύκολα σε ενοποίηση. Η Ένωση δεν θα 
είχε να αντιμετωπίσει τις εξαιρέσεις που επέβαλε το Ηνωμένο Βασίλειο και που οδηγούσαν 
σε διάσπαση των κοινών κανόνων. 

 
Παρά τις προοπτικές, όμως, για βαθύτερη ενοποίηση, η εξωτερική πολιτική της 

Ένωσης θα κλονιστεί. Η απώλεια του Λονδίνου θα μειώσει την αποτελεσματικότητα και την 
αξιοπιστία της ευρωπαϊκής διπλωματίας, καθώς αποτελεί παράδοξο να επιδιώκει την επίλυση 
διαφορών σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ δεν μπορεί να επιλύσει τα του οίκου της. Επιπλέον, η 
αποχώρηση της Βρετανίας, ενός εκ των πλέον προηγμένων στρατιωτικά κρατών, θα μειώσει 
την ικανότητα της Ε.Ε. να συμμετέχει σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις.32 Γεγονός βαρύνουσας 

                                                           
29 «Global Economic Dynamics», Sibylle Reiter 
30 «The Brexit Delusion», The Economist 
31 «François Hollande : Brexit would affect immigration» , Anushka Asthana, The Guardian 
32 www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/, τελευταία επίσκεψη 08/04/2016 
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σημασίας, καθώς η ιστορία έχει αποδείξει πως η Ένωση έχει επιτύχει ειρήνευση σε περιοχές 
όπου τόσο ο Ο.Η.Ε. όσο και το Ν.Α.Τ.Ο. έχουν αποτύχει.  

 
Μολαταύτα, ούτε η ενωσιακή οικονομία θα μείνει στο απυρόβλητο. Από τη μία, τυχόν 

αναταράξεις των διεθνών χρηματαγορών θα απειλήσουν τις ήδη εύθραυστες οικονομίες της 
Ένωσης, θέτοντας σε κίνδυνο την πολυπόθητη ανάκαμψη. Δεδομένου ότι οι εξαγωγές από 
το Η.Β. προς την Ένωση αγγίζουν εξαιρετικά υψηλά ποσοστά σε τομείς όπως η 
αυτοκινητοβιομηχανία, είναι σαφές πως θα προκύψουν ελλείψεις εντός της κοινής αγοράς.33 
Προβλήματα θα υπάρξουν και στις εξαγωγές προς το Η.Β., διότι με την κατάργηση της 
αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας είναι βέβαιο πως το Λονδίνο θα επιβάλλει δασμούς στις 
εισαγωγές. Η κίνηση αυτή είναι ικανή να επιδεινώσει τις οικονομίες των κρατών μελών. 
Συγχρόνως σε κίνδυνο θα τεθεί η Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων, αφού 
τυχόν αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα ωθήσει τις Η.Π.Α σε αναθεώρηση της θέσης 
τους34. Η αυξημένη σημασία του Η.Β. ως εμπορικού εταίρου της Ένωσης καθιστά βέβαιο 
πως οι Βρυξέλλες θα επιδιώξουν την άμεση ρύθμιση των διμερών σχέσεων εντός ενός νέου 
νομικού πλαισίου. Πιθανές λύσεις είναι η σύναψη διμερών συμφωνιών Ε.Ε-Λονδίνου κατά το 
παράδειγμα της Ελβετίας35, η συμμετοχή του Η.Β. στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 
κατά τα πρότυπα της Νορβηγίας, ή η ρύθμιση των σχέσεων με βάση την ρήτρα Most 
Favoured Nation του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.36 

 
Βέβαια θα υπάρξουν και κάποιες θετικές συνέπειες για την οικονομία της Ε.Ε. Δε θα 

δαπανά πόρους από τα διαρθρωτικά της ταμεία και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
για την στήριξη βρετανικών επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα θα μπορέσει να επιχειρήσει την 
βαθύτερη ενοποίηση και στην οικονομία. Επιπλέον, οι υπόλοιπες οικονομίες των κρατών-
μελών θα προσελκύσουν τους τραπεζικούς κολοσσούς του βρετανικού χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, που έχουν ήδη δηλώσει, ότι θα αποχωρήσουν από το Λονδίνο σε περίπτωση 
εξόδου από την Ε.Ε. Το χρήμα και η τεχνογνωσία του City θα εισρεύσει στις υπόλοιπες 
ευρωπαϊκές οικονομίες, ως μία πολύτιμη ένεση ρευστότητας σε καιρούς οικονομικής 
ασφυξίας και αβεβαιότητας. 

 
Βάσει των δεδομένων αυτών το BRexit θα αποτελέσει πηγή προβλημάτων και θα 

διαταράξει τις σχέσεις της Βρετανίας με τον υπόλοιπο κόσμο. Οι συμφωνίες που έχει 
συνάψει η Ένωση με τρίτες χώρες θα παύσουν να ισχύουν για αυτή με συνέπεια την 
πρόκληση νομικού κενού. Θα χρειαστούν, επομένως, λεπτοί πολιτικοί χειρισμοί και σειρά 
επίπονων διαβουλεύσεων για τον επαναπροσδιορισμό της θέσης της χώρας στο διεθνές 
στερέωμα. Δυσκολίες, όμως, θα αντιμετωπίσει και η Ένωση, η οποία θα αποχωριστεί ένα 
από τα πλέον ισχυρά κράτη μέλη της και θα κληθεί να διαχειριστεί μία από τις μεγαλύτερες 
κρίσεις της ιστορίας της. 

Πολυάριθμα είναι τα σενάρια για το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος και κάθε 
προσπάθεια για πρόβλεψη επ’ αυτού θα απαιτούσε «προφητικά» χαρίσματα. Σε 
προδημοψηφισματικό επίπεδο οι, έως τώρα, δημοσκοπικές έρευνες δείχνουν πως προηγείται 
οριακά το Brexit με το ποσοστό των αναποφάσιστων να αποτελεί τον καταλύτη που θα 
κρίνει το αποτέλεσμα. Εναπόκειται, λοιπόν, στην πειθώ των επιχειρημάτων να καθορίσουν 
την έκβαση της εκλογικής διαδικασίας, με τα επιχειρήματα του Brexin να φαντάζουν πιο 

                                                           
33«The U.K.'s referendum: all you need to know», B.Wheeler and A. Hunt, BBC, 24/03/2016 
34« Ο Επίτροπος γεωργίας προειδοποιεί τους Βρετανούς αγρότες για τις συνέπειες του Brexit», Σαράντης 
Μιχαλόπουλος, euractiv, 08/01/2016 The U.K.'s referendum:all you need to know", Brian Wheeler and 
Alex Hunt, BBC, 24/03/2016 
35 «Οι επιπτώσεις ενος Brexit στη Βρετανία και στην Ε.Ε.», Κώστας Μαυραγάνης, HuffingtonPost, 
19/02/2016 
36 « Principles of the trading system» , wto.gr 
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λογικά και ασφαλή για το μέλλον της χώρας. Συνεπώς, θεωρούμε πως στο δημοψήφισμα της 
23ης Ιουνίου θα επικυρωθεί για μία ακόμη φορά ο άρρηκτος έως τώρα σύνδεσμος του 
Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρώπη. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής: Τα ξημερώματα 
της 24η Ιουνίου ο Βρετανός πολίτης θα εξακολουθεί να είναι πολίτης της Ένωσης; Θα 
επιβεβαιώσει πως αισθάνεται μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας; 


