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Σημαντική οικονομική ωφέλεια της Ολλανδίας από την λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς της ΕΕ

Σύμφωνα με έρευνα του κρατικού Κέντρου Ανάλυσης Οικονομικής Πολιτικής (CBS), η μείωση του
κόστους εμπορικών συναλλαγών που προκύπτει από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει
στην Ολλανδία διαχρονικά όφελος που ανέρχεται ετησίως σε 3,1% του ΑΕΠ. Υπολογίζεται ότι οι
εξαγωγές αγαθών είναι κατά 25% υψηλότερες και οι εξαγωγές υπηρεσιών κατά 20%. Η Ολλανδία
είναι μία από τις χώρες που επωφελούνται περισσότερο από την αύξηση του ενδοκοινοτικού
εμπορίου, γεγονός αναμενόμενο για μια μικρή, ανοικτή οικονομία.
Μόνο η Ιρλανδία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης
επωφελούνται περισσότερο. Αντιθέτως, οι χώρες εκτός ΕΕ δεν αποκομίζουν οφέλη από την
λειτουργία του ισχυρού ευρωπαϊκού εμπορικού «μπλοκ». Το αυξημένο ενδοκοινοτικό εμπόριο δεν
επιδρά θετικά στο εμπόριο με τρίτες χώρες. Επί παραδείγματι η Ρωσία και η Τουρκία, θα
πραγματοποιούσαν περισσότερες εξαγωγές προς ευρωπαϊκές χώρες αν δεν υπήρχε η ΕΕ.
Αντιθέτως, η Νορβηγία, χωρίς να είναι κράτος μέλος αλλά με συμμετοχή στην εσωτερική αγορά,
επωφελείται.
Το CPB μελέτησε τις εμπορικές επιπτώσεις για κάθε στάδιο της διαδικασίας ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης. Τα δύο πρώτα στάδια, ήτοι κατάργηση δασμολογικών φραγμών και λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς, αντιπροσωπεύουν το 80% του οφέλους για την Ολλανδία από το
ενδοκοινοτικό εμπόριο– ποσοστό μεγαλύτερο από άλλα κ/μ. Η υιοθέτηση του ευρώ, η οποία
εξαλείφει το κόστος συναλλαγών και τους συναλλαγματικούς κινδύνους στην ευρωζώνη, είναι,
σύμφωνα με την έρευνα περιορισμένη, ήτοι 10% των συνολικών οφελών από το εμπόριο.
Το CPB τονίζει ότι τα αποτελέσματα της έρευνας συνιστούν μια «συντηρητική εκτίμηση» καθότι
δεν συμπεριλαμβάνει μετρήσεις όπως τα οφέλη των προμηθευτών των εξαγωγικών επιχειρήσεων
ή ο διεθνής ανταγωνισμός που οδηγεί σε ταχύτερη αύξηση της παραγωγικότητας και, συνεπώς,
μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη. Επίσης δεν έλαβε υπ΄όψιν της το Brexit οι συνέπειες του
οποίου οδηγούν σε υψηλό κόστος βραχυπρόθεσμα.
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