Επιπτώσεις της εξόδου της Βρετανίας από την ΕΕ
Με δημοψήφισμα που έγινε στις 23 Ιουνίου 2016, οι Βρετανοί πολίτες
αποφάσισαν με μια μικρή διαφορά (51.9% υπέρ και 48,1% εναντίον) την
έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).
Αυτό το άρθρο αναλύει την ιστορική σχέση του ΗΒ με την ΕΕ και τις
πιθανές οικονομικές επιπτώσεις της εν λόγω απόφασης, τόσο για το ίδιο το
ΗΒ, καθώς και για την ΕΕ. Εξετάζονται διάφορα σενάρια χωρισμού του
ΗΒ από την Ευρώπη, καθώς και μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου η ΕΕ να γίνει πιο εύρυθμη και να
αποθαρρύνει την έξοδο άλλων κρατών-μελών της.
Ιστορικά, η σχέση μεταξύ ΗΒ και ΕΕ ήταν πάντοτε εύθραυστη και ίσως να
μην προκαλεί έκπληξη το ότι η Βρετανία είναι η πρώτη χώρα που αναζητεί
την έξοδο της από την ΕΕ. Στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων της
εξόδου θα επικρατεί οικονομική και νομική αβεβαιότητα. Αυτό θα βλάψει
την οικονομία του ΗΒ, διότι κατά τη μεταβατική περίοδο τόσο οι εγχώριες
όσο και οι ξένες επενδύσεις θα επηρεαστούν αρνητικά και θα μειωθεί η
μεταφορά τεχνολογίας. Επίσης, θα αυξηθεί η αστάθεια της Βρετανικής
λίρας και των χρηματιστηριακών αγορών και θα επιδεινωθούν τα δημόσια
οικονομικά. Συνεπώς, το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ίσως να μην
δικαιολογείται στα πλαίσια μιας οικονομικής ανάλυσης. Ωστόσο η ΕΕ δεν
πρέπει να ρίχνει το φταίξιμο εξολοκλήρου στη Βρετανική πλευρά.
Οι οικονομικές επιπτώσεις θα επηρεαστούν ζωτικά από τον τρόπο με τον
οποίο θα γίνει η έξοδος του ΗΒ από την ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
τάσσεται υπέρ μιας σκληρής διαπραγμάτευσης για να αποθαρρυνθούν
άλλα κράτη-μέλη από το να ακολουθήσουν το παράδειγμα του ΗΒ.
Ωστόσο, οι επιχειρήσεις προτιμούν μια διαλλακτική προσέγγιση, για να
αποφύγουν τις μεγάλες απώλειες ενός ριζικού διαχωρισμού. Επίσης, οι
συνέπειες της εξόδου του ΗΒ από την ΕΕ πιθανό να είναι διαφορετικές για
το χρηματοπιστωτικό τομέα από ότι για άλλους τομείς. Αυτό γιατί τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν κίνητρα να μείνουν στο ΗΒ για να
αποφύγουν την υπέρμετρη ρύθμιση που υπάρχει στην ΕΕ.
Τέλος, η ΕΕ πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία για την υλοποίηση
μεταρρυθμίσεων σε θέματα όπως η λήψη πολιτικών αποφάσεων, η
δημοσιονομική και τραπεζική ολοκλήρωση και η μεταναστευτική πολιτική.
Σε αντίθετη περίπτωση και άλλα κράτη μέλη θα οδηγηθούν σε εκούσια ή
ακούσια έξοδο, και η Ευρώπη θα διατρέχει τον κίνδυνο να καταλήξει να
είναι ο αδύναμος κρίκος της παγκόσμιας οικονομίας.

