ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΧΑΓΗ
Γραφείο Οικονομικών και
Εμπορικών Υποθέσεων
Μελέτη της τράπεζας ABN AMRO σχετικά με συνέπειες Brexit στην ολλανδική οικονομία.
Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της ολλανδικής τράπεζας ABN Amro, ακόμη και μετά από ένα συντεταγμένο
Brexit θα υπάρξει σημαντικό κόστος για την ολλανδική οικονομία τόσο σε όρους οικονομικής ανάπτυξης όσο
και θέσεων εργασίας
Ένα συντεταγμένο Brexit θα θέσει σε κίνδυνο 17.700 θέσεις εργασίας το επόμενο έτος και θα κοστίσει στην
οικονομία περισσότερα από 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ήτοι το 0,7% του συνολικού Ακαθάριστου Εγχώριου
Προϊόντος. Οι δε έμμεσες απώλειες σε ένα συντεταγμένο Brexit, υπολογίζονται σε 2,5 δις. €. Στην
περίπτωση άτακτου Brexit, αποχώρησης δηλ. του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ χωρίς συμφωνία,
αναμένεται να χαθούν 70.000 θέσεις εργασίας το επόμενο έτος και η ολλανδική οικονομία θα υποστεί
απώλειες ύψους 17,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, ή 2,7% του ΑΕΠ.
Οι απώλειες θα είναι σημαντικές δεδομένου ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι από τους σημαντικότερους
εμπορικούς εταίρους της Ολλανδίας. Αμεσα αναμένεται να επηρεαστούν οι εξαγωγείς μηχανημάτων,
χημικών και τροφίμων καθώς , όπως αναφέρουν, οι οικονομολόγοι της ABN Amro, θα προκύψουν επιπλέον
κόστη αποθήκευσης, προσωπικού και μεταφοράς. Στον αντίποδα, η μελέτη προβλέπει οφέλη στις
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.
Σε ένα ασύντακτο Brexit, θα ισχύουν δασμοί εισαγωγής που θα κυμαίνονται από 4% έως 25%. Σύμφωνα με
την ABN Amro, τούτο θα έχει ως αποτέλεσμα σημαντική μείωση της αγγλικής ζήτησης για προϊόντα από την
Ολλανδία λόγω αύξησης του κόστους. Οι συνέπειες θα είναι σημαντικότερες στα τρόφιμα και ειδικότερα στα
ευπαθή προϊόντα δεδομένου ότι, συν τοις άλλοις, θα προστεθούν και 4 ώρες αναμονής στα τελωνεία. Τέλος,
πιστεύεται ότι το Brexit θα αποδυναμώσει σημαντικά την ανάκαμψη από την κρίση της πανδημίας .
Σημειώνεται ότι ο ολλανδός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι το 1/3 των επιχειρήσεων της χώρας, παρά
την εκστρατεία ενημέρωσης δεν είναι προετοιμασμένο για την μετά Brexit εποχή και ότι η κυβέρνηση θα
εντείνει τις προσπάθειες για να γίνει όσο το δυνατόν ομαλά η μετάβαση.
Διμερές εμπόριο Ολλανδίας – Ην. Βασιλείου

2017

2018

2019

40.127.944

39.824.042

σε χιλ. €
Ολλανδικές εξαγωγές στο Ην. Βασίλειο

39.213.573

% επί συνόλου ολλανδικών εξαγωγών διεθνώς

8,39%

8,06%

7,72%

% επί συνόλου βρετανικών εισαγωγών διεθνώς

6,91%

7,06%

6,44%

Ολλανδικές εισαγωγές από το Ην. Βασίλειο

23.273.800

26.251.704

24.623.592

% επί συνόλου ολλανδικών εισαγωγών διεθνώς

5,69%

5,95%

5,36%

% επί συνόλου βρετανικών εξαγωγών διεθνώς

5,95%

6,32%

5,89%
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