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Een vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zonder
akkoord heeft vrijwel direct economische gevolgen voor de Britten.
KPMG voorspelt dat de economie na een no-dealbrexit volgend jaar met
1,5 procent zal krimpen. Tegelijkertijd zal het pond aan waarde verliezen
en zakken de huizenprijzen, staat in een rapport van het kantoor.
Op de korte termijn zullen vertragingen van grensoverschrijdende handel na een
akkoordloos vertrek uit de Europese Unie het Britse bedrijfsleven de meeste pijn
doen, verwachten de opstellers van het rapport. Daarnaast krijgt het
consumentenvertrouwen onder Britten naar verwachting een klap als schaarste
aan geïmporteerde levensmiddelen of medicijnen dreigt.
Het pond verliest bij een no-dealbrexit mogelijk tot wel een tiende van zijn
waarde, raamt KPMG. Mede hierdoor zal de inflatie in 2020 oplopen tot 2,4
procent. Huizenbezitters worden ook geraakt bij zo'n 'chaotische' brexit, die voor
een daling van de huizenprijzen van 6 procent kan zorgen.
Omgekeerd bewijzen politici de Britse economie een goede dienst als ze voor de
brexitdeadline op 31 oktober wel een akkoord weten te bereiken. Het bruto
binnenlands product van het Verenigd Koninkrijk zal in dat geval juist 1,5 procent
groeien in 2020. De waarde van het pond kan in dit scenario tot wel 15 procent
stijgen, denkt KPMG.
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Bijna helft Nederlandse ondernemers
vreest brexit
Bijna de helft van de ondernemers (47 procent) is bang voor
een no-deal brexit per 31 oktober. Ondernemers zijn vooral
bezorgd over problemen bij de grens met het in- en
uitvoeren van producten. 
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De brexit heeft tot dusver geleid tot het banenverlies van
circa duizend Londense zakenbankiers, die bijvoorbeeld
werden overgeplaatst naar Frankfurt of Parijs. 
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Britten investeren meer sinds
brexitreferendum
Britten zijn sinds het brexitreferendum in juni 2016 meer
gaan investeren in Nederland. Andersom zijn de
Nederlandse investeringen in het Verenigd Koninkrijk juist
afgenomen, becijferde het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS). 
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Brussel: noodfondsen openen voor
brexitschade
Overheden en bedrijven in de EU die schade oplopen door
de brexit moeten een beroep kunnen doen op twee
bestaande Europese noodfondsen, vindt de Europese
Commissie. Die stelt voor in totaal bijna 900 miljoen euro
vrij te maken. 
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Harde brexit raakt Nederland meer
dan andere landen
De uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU heeft bij
een harde brexit een groter effect op de concurrentiepositie
van Nederlandse bedrijven, dan van bedrijven in andere
Europese landen. 
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