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İngiltere, AB'den ayrılık durumunda AB bütçesine giden milyarlarca sterlin başka öncelikler için kullanılabileceğini savunuyordu. (Son olarak ayrılma tarihi 31 Ekim
2019’a ertelendi).İngiltere’nin AB’den ayrılma taraftarlarının öne sürdüğü gerekçelerin başında gelen bütçe konusunun detaylarına baktığımızda

BREXİT İLE EKONOMİ ÇEVRESİNDE OLASI EKONOMİK TEHDİTLER

Aşağıda 2000-2019 yıllarında ülkeler bazlı GSYH büyüklüğünü görüyoruz

2014 AB resmi verilerine göre;
AB'nin İngiltere'de harcamaları : 6,98 milyar euro 

AB'nin İngiltere'de yaptığı harcamaların İngiltere'nin milli gelirine oranı : 0,32% 

İngiltere'nin AB bütçesine katkısı : 11,3 milyar euro
İngiltere’nin AB bütçesine katkısının İngiltere milli gelirine oranı : 0,52%

Bu istatistiklere karşın uzmanlara göre olası Brexit ayrılığıyla birlikte
ekonomik kayıpların iki taraf içinde fazla olacağı yönünde; DZ-Bank
Başekonomisti Stefan Bielmeier: Brexit durumunda, kazanan hiç kimse
olmaz. Avrupa'da hepimiz kaybederiz. Siyasi entegrasyon süreci yıllarca
geriye gider. İngilterenin ihracatını ele aldığımızda ,Euler Hermes Grubu'nun
Başekonomisti Ludovic Subran:’’ İngiltere olası bir Brexit'in yaratacağı
ihracat boşluğu kapatmak için en az 10 yıla ihtiyaç duyar. Bir kısmı, İngiliz
Milletler Topluluğu ile yapılacak ticaretle telafi edilecek olsa bile’’ ifadelerini
kullandı.

Bununla birlikte AB ye karşı oluşan güven ortamı uluslararası yatırımcılar
ölçüsünde kaybolma endişesi yaşanıyor. AB için bir diğer tehdit ise ilerleyen
yıllarda diğer AB ülkelerinin de benzer süreçleri izleyerek ayrılmaları
olacaktır. 2000 li yıllardan günümüze baktığımızda Çin ve paydaşlarının
dünya ekonomisinde ön plana çıktığını görüyoruz, bunun yanında Brexit
sürecini dahil ettiğimizde AB yi oluşturan ülkelerin dünya ekonomisindeki
payı gittikçe azalmaktadır.

Buna ek olarak: Birleşik Krallık günümüzde
AB sermaye piyasası oluşumunun yaklaşık
üçte birini gerçekleştiriyor ve bu oran
Almanya ile Fransa’nın toplamından daha
fazla. Birleşik Krallık’ın ayrılması AB’nin
küresel sermaye piyasası içinde payının
yüzde 21’den yüzde 14’e gerilemesine sebep
olacaktır

Aşağıda ki görselde de AB üyesi ülkelerin , AB nin yakın gelecekteki varlığının

devamını konu alan anket verisine bakabiliriz.
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İNGİLTEREYE ETKİLERİ

Global ölçekte değerlendirildiğinde diğer bir tehdit AB ekonomisinin
öncülerinden Almanya’nın göreceği etki; Ifo Enstitüsü Başkanı
Clemens Fuest: Ifo Enstitüsü'nün araştırmaları, Almanya'nın uzun
dönemde Gayrisafi Yurtiçi Hasılası 'nın yüzde 3'e kadar kayıp
yaşayabileceğini gösteriyor.

Aralarında British Telecom (BT), Marks & Spencer ve Vodafone gibi şirketlerin yöneticilerinin de bulunduğu grup, “The Times” gazetesinde ortak bir mektup
yayınlayarak, AB'den çıkışın İngiltere'de yatırım yapmayı düşünenleri caydıracağını belirtmişti. İş adamlarının yayınladığı uyarı mektubunu, 198 iş dünyası
temsilcisi imzalamıştı.Aşağıdaki grafikte İngiltere’nin Brexit ile ayrılması durumunda ve kalması durumunda olası etkilerinin perakande satışlarına etkisi
görülmektedir.

1-Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Tepkileri
 

Referandumun ardından İngiltere AAA kredi notunu kaybetti.
Moddy'S :    Aa1 Negatif
Fitch :         AA Negatif
S&P :           AA Negatif

 

  2-Ayrılık Kararının Ardından Kur
Hareketleri

Ocak 2019 da yapılan brexit oylamasında sonuç red
yönünde çıktığında Gbp/Usd karşısında değer kazanmıştır

3-İngiliz Şirketlerine Etkisi

İngiltere'nin bazı büyük şirketleri ise AB'den ayrılmanın iş imkanları
ve ekonomik boyutunda oluşabilecek endişelerini dile getirdiler



Bullekon
Finans ve Girişimci Hizmetleri

British-Exit (Brexit) Araştırması

www.bullekon.com

Türkiye 2018 de İngiltere’ye 11.1 milyar dolar ihracat yaparken, 7.4 milyar dolar ithalat ile dış ticaret fazlası verdi. Türkiye’nin ihracatta en güçlü olduğu alanlar ise
sırasıyla otomotiv, tekstil (hazır giyim), elektronik ,mücevher ve kimya olarak sıralanıyor.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Teşkilatı ( UNCTAD), İngiltere’nin gelişmekte
olan bir çok ülke ile büyük ölçüde ticaret ortaklığı olduğunu dile getiriyor. İngiltere'nin
AB'den "anlaşma olmaksızın" ayrılması durumunda, ülkeler arası anlaşmaları revize
edecek bir sistem olmazsa, AB ve Türkiye milyarlarca dolar kaybedecek.

  

Raporda en çok ihracat kaybına uğrayan ülkeler sırasıyla :

1-AB ülkeleri
2-Türkiye

3- Güney Kore
4-Norveç
5-İzlanda
6-Kamboçya
7-İsviçre'nin     

takip edeceği belirtildi. 
 

Global ölçekte değerlendirildiğinde AB ülkeleri bu durumda 34.5 milyar dolar
kaybedecek. AB ekonomisinin öncülerinden Almanya'nın kaybının 10 milyar dolar
olduğu belirtiliyor. Ifo Enstitüsü Başkanı Clemens Fuest: Ifo Enstitüsü'nün
araştırmaları, Almanya'nın uzun dönemde Gayrisafi Yurtiçi Hasılası 'nın yüzde 3'e
kadar kayıp yaşayabileceğini gösteriyor.

Türkiye’ye Etkisi

Sektörlerin ve danışman kuruluşların tahminleri ölçüsünde İngiltere ile dış
ticaretin 2.4 ile 3 milyar dolar arasında Türkiye aleyhine olumsuz
etkilenebileceğini gösteriliyor.
 

Dış ticaret için olası en kötü senaryoda ( 3 milyar dolar etki ) tekstil 1.4 milyar
dolar, otomotiv 1.2 milyar dolar, beyaz eşya ve elektronik ise 500 milyon dolar
olumsuz etkileri görülecek.

 

İngiltere’nin Brexit sonrası Türkiye’den ithal etiği otomotiv ürünlerine %10,

tekstile ise %12 ek gümrük vergisi getirilecek. Bu iki sektör İngiltere ye ihraç
ettiğimiz en büyük 2 ürün grubunun içerisinde olup ihracatın %22’sini
oluşturuyor.
 

İngiltere diğer ithal ürünlerden ise gümrük vergisi almayacak.

 Türkiye’nin ve İngiltere’nin aralarında gümrüksüz ticarete izin veren, 

serbest ticaret anlaşması (STA) uluslar arası yükümlülükler sebebiyle Brexit
sonrasında imzalanamayacak

Aşağıdaki görselde göründüğü üzere İngiltereyle ihracat rakamları 2013-2018 yılları arasında yıl bazında düzenli artış göstermiştir.



Bu belge, rapor veya araştırma dosyası (pdf) Bullekon tarafından hazırlanmıştır. Ne surette olursa olsun izin alınmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve
paylaşılamaz. İzin alarak ve kaynak göstererek paylaşımı serbesttir. Yukarıda ki yazılı metinler araştırmayı yapan departman görevlisine aittir. Yasal
hakları Bullekon elinde tutar. Güvenirlilik okuyucunun sorumluluğundadır. Araştırmalar tamamen objektif olarak yapılmaktadır.
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Türkiye ise, anlaşmasız ayrılık durumunda, 2.4 milyar dolarlık ihracat kaybı yaşayacak

UNCTAD verilerine göre milyar dolar
bazında ülkelerin elde etmesi beklenen
kar ve zararlar


