
New analysis by the CER – which we will update quarterly – estimates that the UK economy is 2.1 per cent smaller 
as a result of the vote to leave the EU. The knock-on hit to the public finances is now £23 billion per annum – or 
£440 million a week. 

Any reasonable observer will acknowledge that the Brexit vote has curbed economic growth. While the economy 
outperformed expectations in the aftermath of the referendum, since then, the UK has dropped below Italy to become 
the slowest growing economy in the G7. In the first quarter of 2018, the economy only grew by 0.1 per cent. Despite an 
acceleration in the pace of global growth from the beginning of 2017, the UK economy has stagnated. 

But how much has the decision to leave the EU cost the UK economy so far? The CER has conducted a simple 
modelling exercise to produce an estimate, which we will update quarterly from now on. According to this model, the 
British economy was 2.1 per cent smaller in the first quarter of 2018 than it would have been if the referendum had 
gone the other way. 

According to CER’s new research, the British economy is now 2.1% smaller than it would have been if, two years ago, 
Britain had voted to stay in the EU. 

How did we arrive at this figure? We have used the same method as a group of economists, led by Benjamin Born of the 
University of Bonn, who calculated the cost at 1.3 per cent of GDP in the third quarter of 2017. Essentially, we and 
Born’s group have used a computer program that allows researchers to create a ‘control’, despite the fact that we 
cannot conduct experiments on the UK economy. Scientists rely on control groups to see if a drug has an effect. One 
group is given the drug, and the other a placebo, and then scientists measure the difference between them. Obviously, 
this method is not available to us: we cannot make one Britain vote for Leave and one Britain vote for Remain and then 
measure the difference.  

But we can construct a ‘synthetic UK’, which acts like a control group. To do this, we have taken quarterly real GDP, 
consumption and investment data for 36 OECD countries, starting in the first quarter of 1995. Out of that pool of 
countries, the computer program selects those whose economic growth most closely matches that of the UK between 
1995 and the third quarter of 2016, when the referendum took place. The countries the program has selected are 
Canada (whose growth rate makes up 16 per cent of that of synthetic UK), Japan (20 per cent), Hungary (23 per cent) 
and the US (24 per cent), with a few other, mostly European countries, making up the remainder. This group of 
countries becomes the control, and the program continues to count how synthetic UK did after the referendum – and 
compare its performance to the real UK data. Chart 1 shows that synthetic UK closely matches the economic growth of 
Britain until the referendum vote, and then the two series diverge. 

Chart 2 zooms in on the period after the referendum, from the third quarter of 2016. The impact of Brexit so far is the 
difference between synthetic UK’s growth and that of real UK. Thus our estimate is that the economy is now 2.1 per cent 
smaller than it would have been if Remain had won. 

Some caveats are in order. First, this is an estimate. On average, our synthetic UK deviates from real UK by 0.5 
percentage points in any given year (this is the so-called standard deviation). So, while it is almost certain that the real 
UK has performed worse than the synthetic one, 2.1 per cent is merely a central estimate with a margin of error around 
it. 

Second, the control group matches the UK closely up to the referendum, but we cannot rule out a positive ‘shock’ to 
some of countries included – such as a surge in global demand for their exports – which the UK would not have enjoyed 
even if it had voted for Remain. That said, it is hard to say what growth the UK might have missed out on, given the 
broad-based global upswing in 2017. The countries that make up most of synthetic UK are all outside the eurozone, as 
is the UK. But Hungary, a poorer country, may raise some eyebrows. However, it has its own currency which has 
floated freely against the euro since 2008, and is closely integrated into the EU economy, like Britain.  

Interested readers can see the source dataset here, the STATA script here and the results here. 

What is the impact of that foregone growth on the UK’s public finances? At the time of writing, the government had just 
promised that the purported fiscal benefits of leaving the EU – the ‘Brexit dividend’ – would be used to fund a large 
increase in spending on the National Health Service. The foreign secretary, Boris Johnson, has been pressing for Vote 
Leave’s £350 million promise to be honoured. This has – rightly – outraged many people, since the government’s own 
fiscal watchdog, the Office for Budget Responsibility (OBR), has forecast that Brexit will raise the UK’s deficit and 
debt, thereby requiring tax rises, spending cuts or a combination of the two. The OBR, like most economists, think this 
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because there is good evidence that the UK economy will be more closed to trade, investment and migration once it has 
left the EU, reducing tax revenues. There is also a £40 billion Brexit bill that must be paid to the EU in coming years. 

There is no ‘Brexit dividend’. According to new CER analysis, Brexit is now damaging the public finances by £440 
million a week. 

Using our 2.1 per cent figure, it is possible to work out how much extra borrowing the UK’s foregone growth implies. 
The government’s own analysis of the cost of the various Brexit options, which was leaked in January, estimated how 
membership of the European Economic Area, a free trade agreement, or relying on World Trade Organisation rules to 
trade with the EU would hit the economy and public finances. This was based on a detailed analysis of taxes raised 
from different sectors of the economy, and how these Brexit options would damage them. The analysis found that 1 per 
cent of lost GDP growth resulted in £11 billion of extra borrowing. Since we have found that the cost so far is 2.1 per 
cent, that adds up to £23 billion additional borrowing so far (on an annualised basis). Our estimate shows there is no 
Brexit dividend. The Leave vote is now costing the Treasury £440 million a week. 

In the future, it may come to pass that ‘Project Fear’ did indeed exaggerate the cost of Brexit, and whichever 
relationship the UK manages to negotiate is better than the economists’ consensus. We will update our model as the 
quarterly GDP data comes in – and as a result, we will have a decent basis to test the claims made by Leave and 
Remain. So far, our analysis shows the Remain campaign – and the vast majority of professional economists – have 
been closer to the truth. 

John Springford is deputy director of the Centre for European Reform. 

—-> PŘEKLAD DO ČJ 

Nová analýza CER (Společenství evropských železničních společností) - kterou budeme čtvrtletně aktualizovat - 
nazančuje, že ekonomika Spojeného království je o 2,1% menší v důsledku volby opustit EU. Následným 
efektem jsou veřejné finance ve výši £23 miliard ročně - nebo £440 milionů týdně. 

Jakýkoli soudný pozorovatel uzná, že volba Brexitu potlačila ekonomický růst. Zatímco ekonomika překonala  
očekávání během zpětných průzkumů referenda, od té chvíle se Spojené království propadlo pod Itálii a tím se stalo 
státem G7 s nejpomaleji vzrůstající ekonomikou. V první čtvrtině roku 2018 ekonomika vzrostla pouze o 0,1%. 
Navzdory akceleraci rychlosti globálního růstu od začátku roku 2017 ekonomika Spojeného království stagnuje.  

Ale kolik už Velkou Británii rozhodnutí opustit EU stálo? CER provedlo jednoduché modelové cvičení, aby vytvořilo 
předpoklad, který budeme odteď čtvrtletně aktualizovat. Dle tohoto modelu byla britská ekonomika v první čtvrtině 
roku 2018 o 2,1% menší, než by byla, kdyby referendum mělo opačný výsledek. 

Podle nového průzkumu CER je nyní britská ekonomika o 2,1% menší, než by byla, kdyby Británie před dvěma let 
zvolila zůstat v EU. 

Jak jsme došli k těmto údajům? Použili jsme stejnou metodu jako skupina ekonomů, vedená Benjaminem Bornem z 
Univerzity v Bonnu, která spočítala ztrátovost Brexitu o 1,3% HDP ve třetí čtvrtině roku 2017. V podstatě jsme my i 
Bornova skupina použili počítačový program, který umožňuje badatelům vytvořit “kontrolu” navzdory faktu, že nelze 
provádět experimenty na ekonomice Spojeného království. Vědci spoléhají na kontrolní skupiny, aby viděli, zda má lék 
efekt. Jedna skupina dostane lék, druhá placebo a poté vědci mohou porovnat rozdíl mezi nimi. Tato metoda nám 
samozřejmě není přístupná: nemůžeme přinutit  jednu Británii nechat volit pro odchod z EU a druhou pro možnost 
zůstat a poté porovnat rozdíl. 

Ale můžeme vytvořit “umělou Británii”, která se chová jako kontrolní skupina. Abychom to provedli, vzali jsme 
skutečnou hodnotu čtvrtletního HDP, spotřební a vkladová data 36 zemí OECD (Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj), počínaje první čtvrtinou roku 1995. Ze seznamu těchto zemí počítačový program vybere ty, jejichž 
ekonomický vzrůst se nejvíce blíží tomu Spojeného království mezi rokem 1995 a třetí čtvrtinou roku 2016, kdy 
referendum proběhlo. Země, které program vybral, jsou Kanada (jejiž vzrůst tvoří 16% umělé Británie, Japonsko 
(20%), Maďarsko (23%) a USA (24%), s několika ostatními převážně evropskými zeměmi tvořícími zbytek. Tato 
skupina zemí získává kontrolu a program kalkulování post referendální umělé Británie pokračuje a porovnává výsledky 
s reálným stavem Spojeného království. Tabulka 1 ukazuje, že ekonomický vzrůst umělé Británie téměř kopíruje 
ekonomický růst reálné Británie v době před referendem a poté se dvě dané kalkulace velmi odchylují. 
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Tabulka 2 se soustředí zejména na post referendální časový úsek od třetího čtvrtletí roku 2016. Dopad Brexitu je 
doposud rozdíl mezi vzrůstem umělé a reálné Británie. Tento náš předpoklad je, že ekonomika  je nyní o 2,1% menší, 
než by byla v situaci, kdyby Brexit nenastal. 

Následuje několik upozornění. Zaprvé toto je odhad. V průměru se naše umělá Británie od té reálné liší o 0,5% v 
jakémkoliv zmiňovaném roce. Takže zatímco je téměř jisté, že doposud měla reálná Británie horší výsledky než ta 
umělá, 2,1% je pouze centrální odhad s hranicí chyb kolem něj. Zadruhé kontrolní skupina se téměř shoduje se 
Spojeným královstvím až do referenda, ale nemůžeme vyloučit pozitivní “šok” pro některé zahrnuté země, jako je 
nárůst světové poptávky po jejich vývozu, který by Spojené království neužívalo ani pokud by si zvolilo zůstat v EU. 
Těžko říct o jaký vzrůst Británie mohla přijít vzhledem k širokopásmovému globálnímu vzestupu v roce 2017. Země, 
které se nejvíce shodují s umělou Británií jsou všechny mimo eurozónu stejně jako Spojené království. Ale Maďarsko, 
jako chudší stát, může svou přítomností udivovat. Nicméně má svou vlastní měnu, která se nezávisle pohybovala proti 
euru od roku 2008 a je značně integrováno do ekonomiky EU stejně jako Británie. 

Jaký je dopad předešlého vzrůstu veřejných financí Británie? Ve chvíli kdy toto bylo napsáno, vláda právě slíbila, že 
údajné daňové výhody odchodu z EU - “dividenda Brexitu” - by byly využity k významnému zvýšení ve financování 
národní zdravotní služby (NHS). Ministr zahraničí, Boris Johnson, náléhá, aby byl příslib £350 milionů za volbu odejít 
proplacen. Toto - právem - pobouřilo mnoho lidí, poněvadž vládní fiskální kontrola, Výbor pro odpovědnost za rozpočet 
(OBR), předpovídá, že Brexit zvýší deficit a dluh Spojeného království, což by vyžadovalo zvýšení daní, snížení výdajů 
nebo kombinaci těchto dvou možností. OBR jako většina ekonomů si toto myslí, protože existují dostatečné důkazy, že 
ekonomika Británie po jejím odchodu z EU nebude tak přístupná obchodu, investicím a migraci, což sníží daňové 
příjmy. Také je nutné za Brexit splatit £40 miliardový dluh Evropské Unii v následujících letech.  

Není žádna dividenda Brexitu. Podle nové analýzy CER nyní Brexit poškozuje veřejné finance £440 miliony týdně.  

Pomocí našeho vzorce “2,1%” je možné vypočítat, kolik dalších půjček bude Spojené království potřebovat. Vládní 
analýza ceny za různé možnosti Brexitu, která ven unikla v lednu, naznačovala jak by členství v Evropském 
hospodářském prostoru (dohodě o volném obchodu) nebo závislost na pravidlech Světové obchodní organizace pro 
obchod s EU zasáhly do ekonomiky a veřejných financí. Toto bylo založeno na detailní analýze daní z různých oblastí 
ekonomiky a jak by je tyto možnosti Brexitu poškodily. Analýza ukázala. že výsledkem ztráty 1% růstu DPH je extra 
půjčka na £11 miliard. Jelikož jsme zjistili, že náklady jsou zatím 2,1%, která se přidávají k doposud vypůjčeným £23 
miliardám. Náš předpoklad ukazuje, že není žádná dividenda Brexitu. Rozhodnutí opustit EU nyní státní pokladnu stojí 
£440 milionů týdně.  

V budoucnu se může ukázat, že “Project Fear” skutečně přeháněl o ceně Brexitu a jakýkoliv vztah, který se Spojenému 
království podaří navázat a ujednat, je lepší než konsenza ekonomů. Budeme aktualizovat náš model, jakmile budou 
dostupné čtvrtletní údaje o DPH a jako výsledek budeme mít slušný základ pro ověřování nároků tvořené volbami 
odejít a zůstat. Zatím naše analýza ukazuje, že kampaň pro “Zůstat” - a většina profesionálních ekonomů - byly blíže k 
pravdě.  


