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Σε κίνδυνο 2,2 δις. στο διμερές εμπόριο Ελλάδας –
Βρετανίας λόγω Brexit
2016/06/25 18:46 στην κατηγορία LOGISTICS

Αρνητικές συνέπειες στις εξαγωγές, σε μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις και τον τουρισμό
δύναται να επιφέρει η επικράτηση του Βrexit στην Ελλάδα.
Ειδικά, εάν επιβληθούν δασμοί στο διασυνοριακό εμπόριο Ε.Ε. – Βρετανίας και δεν
υπάρξει μία «ενδιάμεση» λύση, τύπου ειδικού καθεστώτος, στα πρότυπα των σχέσεων
με

τη

Νορβηγία

ή

το

Λιχτενστάιν. Σύμφωνα

με

εκτιμήσεις

εξαγωγέων,

«κινδυνεύουν» 2,26 δισ. ευρώ διμερούς εμπορίου, ενώ σημαντικό ρόλο θα
διαδραματίσει η ισοτιμία της στερλίνας.
Το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας με τη Βρετανία υπολογίζεται σε 2,26 δισ.
ευρώ ετησίως,εκ των οποίων 1,07 δισ. ελληνικές εξαγωγές προς τη Βρετανία (4,2%
των συνολικών ελληνικών εξαγωγών) και 1,19 δισ. ελληνικές εισαγωγές από τη
βρετανική αγορά (2,9% των συνολικών ελληνικών εισαγωγών).
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Την τελευταία 5ετία προκύπτει τάση εξισορρόπησης στο ισοζύγιο, καθώς οι
εξαγωγές αυξάνονται (ξεπερνώντας το 1 δισ. για πρώτη φορά το 2015), ενώ οι
εισαγωγές, μετά από μία μεγάλη υποχώρηση τη διετία 2012-2013, δείχνουν να
σταθεροποιούνται στα επίπεδα του 1,2 δισ.

Μάλιστα, το εξαγωγικό πρότυπο της Ελλάδας προς τη Βρετανία χαρακτηρίζεται ως
εξελιγμένο, καθώς αφορά, σε ποσοστό 60,5%, βιομηχανικά προϊόντα, ενώ ακολουθούν
με 29,5% τα αγροτικά προϊόντα. Η Ελλάδα, επίσης, εισάγει κυρίως βιομηχανικά
προϊόντα από τη Βρετανία (77,4% των εισαγωγών).
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ και του ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης εξέφρασε
την ανησυχία του εμπορικού κόσμου, ενώ υπενθύμισε με νόημα πως, πέραν των
άλλων, το 0,3% των μετοχών στο Βρετανικό Χρηματιστήριο ανήκει σε ελληνικά
συμφέροντα, που θα υποστούν σοβαρές ζημιές.
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Πολλοί Έλληνες επιχειρηματίες διατηρούν ισχυρούς δεσμούς με το βρετανικό
τραπεζικό σύστημα και πλέον δεν θα θεωρούνται καταθέτες σε χώρα εντός Ε.Ε. Κατά
τον κ. Κορκίδη, επιπτώσεις θα υπάρξουν και για τους Έλληνες κατόχους ακίνητης
περιουσίας στη Βρετανία, αφού θα επαναπροσδιοριστεί η φορολόγησή τους, καθώς
και στους εργαζόμενους, που κάνουν χρήση της ελεύθερης διακίνησης εργαζομένων
εντός Ε.Ε., που θα χρειάζονται επαγγελματική βίζα, όπως και οι φοιτητές αντίστοιχη
φοιτητική βίζα και πολύ ακριβότερα δίδακτρα.
Αχαρτογράφητα νερά, με απαισιόδοξες προβλέψεις
«Το brexit ήταν αναπάντεχο καθώς την τελευταία εβδομάδα είχε φανεί ότι το κλίμα
είχε

αντιστραφεί.

Είναι

συγκεκριμένο

γεγονός

και

μπαίνουμε

πλέον

σε

αχαρτογράφητα πολιτικά και οικονομικά νερά», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Νίκος
Καραγεωργίου,

πρόεδρος

του

Ελληνικού

Συνδέσμου

Βιομηχανιών

Επωνύμων

Προϊόντων (ΕΣΒΕΠ).
Στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής εντοπίζει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Γιάννης Ρέτσος τις πιθανές συνέπειες του Brexit για
τον ελληνικό τουρισμό. Ο κ. Ρέτσος εκτίμησε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι, αν
συνεχιστεί η υποτίμηση της αγγλικής λίρας, είναι πολύ σοβαρό το ενδεχόμενο να
επηρεαστεί το μέτωπο των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής, καθώς θα έχει
αποδυναμωθεί η αγοραστική δύναμη των Βρετανών πολιτών. Μακροπρόθεσμη
εκτίμηση των συνεπειών, ωστόσο δεν μπορεί να γίνει ακόμα όπως εξήγησε ο κ.
Ρέτσος.

