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Brexit (British exit from the EU)

• Χρήση του Άρθρου 50.

• Έξοδος από την ΕΕ (εφικτή μετά τή Συμφωνία της Λισσαβώνας).

Γιατί;
• Αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος του Ιουνίου 2016 στο ΗΒ. Οι 

Βρεττανοί αποφάσισαν ότι δεν επιθυμούν να είναι η χώρα τους μέλος 
της ΕΕ.

• Επίσημη χρήση του Άρθρου 50 στις 29 Μαρτίου 2017 με επιστολή στην 
ΕΕ. Επομένως το ΗΒ παύει να είναι μέλος της ΕΕ το αργότερο στις 29 
Μαρτίου 2019 στις 11:00μμ.



https://en.wikipedia.org/wiki/Results_of_the_United_Kingdom_European_Union_membership
_referendum,_2016

Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος του 2016

https://www.google.co.uk/imgres?imgurl=http://www.ipdigit.eu/wp-content/uploads/2017/11/Brexit-7-lessons.jpg&imgrefurl=https://www.picsunday.com/p/Brussels-Citizens.html&docid=RtYYjeLc8P9NeM&tbnid=7oXh7V5Hpb_1kM:&vet=10ahUKEwjs4In7p__dAhWF-6QKHRuWCLAQMwhFKAYwBg..i&w=711&h=355&itg=1&bih=811&biw=1440&q=%CE%B2%CF%81%CE%B5%CF%87%CE%B9%CF%84&ved=0ahUKEwjs4In7p__dAhWF-6QKHRuWCLAQMwhFKAYwBg&iact=mrc&uact=8


Τα ξέρω αυτά, όμως γιατί θέλει να φύγει;

• Το ΗΒ ποτέ δεν «αγάπησε» την ΕΕ.

• Η Γαλλία αρνήθηκε (δις) και μετά η Κοινοπολιτεία έμεινε απ’ έξω.

• Η Θάτσερ ήθελε «my money back».

• Παρά το ότι ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη χρηματοδότρια χώρα μέλος 
η ΕΕ είχα αρνητική σταση προς τη ΗΒ.

• Το ΗΒ ήθελε συνέχεια εξαιρέσεις.

• Και τα δύο μεγάλα πολιτικά κομματα ήταν αρνητικά προς την 
Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

- Αυτό που λέμε Euroscepticism ε;

- Ακριβώς.



Τι θα επηρεάσει το Brexit;

• Πολύ καλή ερώτηση, προχωρήστε στην επόμενη.

• Τι;

• It’s complicated.

• Δηλαδή δεν θα τους τυλίξει μαύρο φίδι;

• It’s complicated.

• ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ.

• Εικασίες και οι λεγόμενες educated guesses.



Οικονομικός αντίκτυπος;

• Ναι, αλλά δεν γνωρίζουμε ακόμα διότι δεν έχουν τελειώσει οι 
διαπραγματεύσεις. Σίγουρα θ’ ανέβει ο πληθωρισμός που έφτασε 
ήδη το 3%.

• Μπορεί τελικά ο αντίκτυπος να είναι ελάχιστος αν το ΗΒ μείνει στην 
κοινή αγορά.

• Μπορεί τελικά να είναι τεράστιος αν το ΗΒ δεν ενδιαφερθεί γιά 
τελική συμφωνία με την ΕΕ.

• E, μα τότε τι συζητάμε γιά το Brexit;

• Έλα ντε. Κουβέντα να γίνεται...



Αντίκτυπος στο Τραπεζικό σύστημα και στη 
στερλίνα;
• Ίσως, αλλά δεν γνωρίζουμε πως, αφού δεν υπάρχει συμφωνία ακόμα.

• Η Τράπεζα της Αγγλίας, τον Απρίλιο του 2016, έβαλε στην άκρη 250 
δις στερλίνες γιά τις πρώτες ανάγκες σε περίπτωση που το 
δημοψήφισμα ήταν αρνητικό. Δεν έχει γίνει χρήσει αυτών των 
χρημάτων.

• Προφανώς θα επηρεαστεί η στερλίνα από τα λεγόμενα «κοράκια» του 
συναλλάγματος, πχ ο George Soros, που θα κάνουν ομαδικές 
επιθέσεις στο νόμισμα αλλά αυτό δεν θα κρατήσει πολύ.



Μα, αν φύγεις από την ΕΕ δεν σε 
τρώει η μαρμάγκα;

• It’s complicated.

https://www.slideshare.net/tutor2u/
brexit-the-uk-and-the-european-union



Αντίκτυπος στο ασφαλιστικό σύστημα και 
γενικότερα στις υπηρεσίες;
• Ίσως, αλλά οι υπηρεσίες στο ΗΒ και οι δυνατότητες του City στα

capital markets είναι πού καλύτερες από αυτές της υπόλοιπης 
Ευρώπης.

• Λονδίνο – 625,000 άτομα εργαζονται στο χρηματοπιστωτικό τομέα.

• Φρανκφούρτη – 65,000 άτομα εργαζονται στο χρηματοπιστωτικό 
τομέα.

• Τι δηλαδή μπορέι να βρεθούν και κερδισμένοι οι Άγγλοι;

• Εεεε...

• Ναι.



Κοινωνικός αντίκτυπος;

• Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες στη χειρότερη περίπτωση το 
κόστος θα είναι 3,000 στερλίνες το χρόνο ανα οικογένεια.

• Τι; Aυτό είναι όλο;

• Εεεε...

• Ναι.

• Μα δεν μπορεί.

• Δεν είναι και λίγο (γύρω στα £40 δις) αλλά όποιο ειδικό να ρωτήσεις 
θα πάρεις διαφορετική απάντηση. Η αλήθεια είναι ότι χωρίς το 
τελικό κείμενο της συμφωνίας δεν ξέρουμε.



Μα αν είναι έτσι γιατί δεν φεύγουν κι άλλες 
χώρες;
• Πρώτον, διότι όλες οι χώρες δεν είναι ίδιες.

• Το ΗΒ είναι:
• πετρελαιοπαραγωγός, 

• πρώην αποκιακή δύναμη με επιρροή σε πολλές περιοχές του πλανήτη, 

• πυρινική δύναμη, 

• Χώρα με μόνιμη θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

• Χώρα με βάσεις σε διάφορα σημεία του πλανήτη.

• Χώρα που στέλνει το στρατό της να βοηθήσει χώρες που έχουν υποστεί 
επίθεση από άλλες.

• Χώρα με ειδική σχέση με τις ΗΠΑ.



Έχει και δεύτερο;
• Εμ’ δε θάχει δεύτερο;

• Δεύτερο, πιθανές περεταίρω αποχωρήσεις χωρών μελών είναι κάτι 
που φοβούνται η Γερμανία και η Γαλλία, γι’ αυτό και έχουμε πόλεμο 
ανακοινώσεων και μιά προσπάθεια να περάσει το «θα τους δείξουμε 
εμείς».

• Στα αγγλικά αυτό το λένε posturing και είναι οι γνωστές κορώνες που 
ακούγονται και από τις δύο πλευρές.

• Στην πραγματικότητα και οι δύο πλευρές θέλουν συμφωνία.

• Τρίτο έχει;
• Αστείον πράγμα. Τρίτο, πολλές χώρες δεν επιθυμούν να φύγουν από 

την ΕΕ. 



Το Νορβηγικό μοντέλο τι είναι;

• Είναι ένα από τα πιθανά μοντέλα γιά την Αγγλία.

• Η Νορβηγία πληρώνει ένα ποσό το χρονο για να συμμετέχει σε 
συγκεκριμένες πολιτικές στο χρηματοπιστωτικό ευρωπαϊκό σύστημα 
και στην κοινή αγορά.

• Η Νορβηγία δεν συμμετέχει στην λήψη αποφάσεων ακόμα και για τις 
πολιτικές γιa τις οποίες πληρώνει γιά να συμμετέχει.

• Υπάρχει και το Καναδέζικο μοντέλο όπου υπάρχει ελεύθερη 
διακίνηση βιομηχανικών προιόντων και μερική ελεύθερη διακίνηση 
υπηρεσιών και επενδύσεων.



Υπάρχουν και άλλα μοντέλα;

• Αμέ να φάνε κ’ οι κότες, γιά 
παράδειγμα:

• Να ξαναδουλέψει η EFTA με το ΗΒ 
σαν μέλος.

• Να κάνει το ΗΒ σοβαρή χρήση της 
συμμετοχής της στο World Trade 
Organisation (WHO).

• Αποστασιοποίηση από κοινές 
πολιτικές της ΕΕ και επιστροφή στην 
«Κοινοπολιτεία» με ανάλογο άνοιγμα 
αγορών.

https://www.slideshare.net/tutor2u/brexit-the-uk-and-the-european-union



Μα καλά πιά το χρυσό αυγό έχει το Λονδίνο;

• Its complicated.



Τι άλλο μας ενδιαφέρει;

• Ο τρόπος με τον οποίο το ΗΒ 
θα αλλάξει τη νομοθεσία του. 
• Θα αλλάξουν όλα;

• Αν όχι όλα τότε ποιά;

• Πως;

• Ποιός θα το κάνει αυτό;

• Υπάρχει νόμος ή θα γίνει 
στο...έτσι;

A BILL
TO

Repeal the European Communities Act 1972 and 
make other provision in connection with the 
withdrawal of the United Kingdom from the EU.

ΒE IT ENACTED by the Queen’s most Excellent 

Majesty, by and with the advice and consent of the 
Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in 
this present Parliament assembled, and by the 
authority of the same, as follows:—



Εγώ τώρα ακούω ότι δεν θα γίνει συμφωνία,
τελικά τι θα γίνει;

• Σύμφωνα με την Επιτροπή συμφωνία υπάρχει στο 85% των θεμάτων.

- Και θα κολλήσουνε στο 15%;

• Το ΗΒ δεν θέλει να έχει ανοικτά σύνορα στην Ιρλανδία και επ’ ουδενί 
να υπάρχει ελεύθερη διακίνηση πολιτών από την ΕΕ στο ΗΒ.

• Επίσης δεν συμφωνούν στο θέμα της κοινής αγοράς.

• Το ΗΒ ζητά ειδικές συμφωνίες γιά ορισμένες πολιτικές.

• Πολύ δύσκολα θα αλλάξει στάση σε αυτά τα ζητήματα.



Και αν δεν υπάρξει καθόλου συμφωνία; 
Τότε θα τους φάει η μαρμάγκα;

• Είναι δύσκολο να ξέρουμε γιά 2 λόγους:

1. Και οι δύο πλευρές θέλουν συμφωνία πριν το τέλος του έτους.

2. Δεν συμφέρει καμμία πλευρά να υπάρξει σοβαρό προβλημα με το 
ΗΒ τη στιγμή που η οικονομική κρίση στην ΕΕ συνεχίζεται.

• ΑΝ τελικά δεν υπάρξει συμφωνία το Brexit θα γίνει ούτως ή άλλως.

- Δεν θα γίνει άλλο ένα δημοψήφισμα να βγεί το remain;

- Όχι δεν θα γίνει.

- Μα σοβαρολογείς τώρα;

- Ναι.



Μου φαίνεται ότι ο καθένας λέει το δικό του. 
Εσέις λοιπόν πως το βλέπετε το θέμα;

Αν δεν δεν υπάρξει τελική συμφωνία:

• Θα παραταθούν οι συνομιλίες και μάλλον θα γίνει 
τελική συμφωνία σαν αυτή του Καναδά.

• Περίπτωση να υπάρξει οικονομικός «πόλεμος» δεν 
υπάρχει διότι τότε θα βγούν όλοι χαμένοι.

Αν υπάρξει τελική συμφωνία:
Το ΗΒ θα συμμετέχει σε συγκεκριμένες πολιτικές.
Η συμφωνία θα είναι έναι κάτι σαν αυτή της Νορβηγίας ή της Ελβετίας.



Άλλο τίποτα να ξέρω;

• Όχι, και αυτά ψιλοπεριττά ήταν διότι χωρίς να ξέρουμε το 
τελικό κείμενο της συμφωνίας ΗΒ-ΕΕ δεν θάπρεπε να λέμε 
πολλά.

• Χμ...

• Έμαθες τίποτα;

• Τσού... 

• Να σου πώ γιά Grexit;


