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Ja. De waarde van een onderneming wordt bepaald door de winst die een bedrijf
maakt. Drie weken na het Brexit-referendum was de Engelse pond al zes à zeven
procent in waarde gedaald. Bedrijven met een dochter in de UK zien hun winsten
dus met eenzelfde percentage afnemen. Tegelijkertijd worden producten die we
naar de UK exporteren zes à zeven procent duurder. Die krijgen we niet meer in
alle gevallen verkocht. België en Nederland zullen daar als grootste exporteurs
naar de UK de meeste last van ondervinden.
+HHYIPQRVTLUUVNKLULNH[PL]LLɈLJ[LU]HUOL[\P[Z[LSNLKYHN0U]LZ[LYLUKVLQL
alleen als je verwachtingen positief zijn. Zolang de onderhandelingen met de Britten lopen zullen bedrijven terughoudend zijn. Die terughoudendheid zien we ook
terug in de eerste cijfers over het consumentenvertrouwen in de UK na de Brexit.
Consumenten gaan minder uitgeven en meer sparen.
Al met al is de economische groeiverwachting voor de UK in eerste instantie met
twee procent bijgesteld. Als de pond met nog eens vijf of zes procent daalt, is de
Britse economie kleiner dan die van Frankrijk! Dat zal even slikken zijn.
.\UZ[PNLLɈLJ[LU]HUKL)YL_P[aPQULYVVRTHHYKPL^VYKLUWHZVWKLSHUNLYL
[LYTPQUaPJO[IHHYAVa\SSLUKLÄUHUJPwSLPUZ[LSSPUNLUPU3VUKLUO\UºWHZWVVY[»
R^PQ[YHRLUVTÄUHUJPwSLWYVK\J[LUPUKL,<[L]LYRVWLULUUHHYOL[JVU[PULU[
verhuizen. Frankfurt heeft de ECB, maar is een kleine, nogal Duitsgerichte stad.
Parijs is te Frans. Amsterdam dan? Onze bonuscultuur vormt waarschijnlijk een te
grote drempel, dus dan wordt het toch Frankfurt of Parijs.
*VUJS\KLYLUKOLLM[KL)YL_P[VWKLRVY[L[LYTPQULLUULNH[PLMLɈLJ[VWKL^PUZ[gevendheid en de waarde van bedrijven in Nederland.”
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Over het algemeen heeft de Brexit een negatieve impact op de waarde van
ondernemingen. Door de onzekerheid over de gevolgen van de Brexit lopen de
investeringen terug en daalt de economische groei wereldwijd. Een lagere groei
en grotere onzekerheid zijn beide slecht voor de waarde van ondernemingen.
De gevolgen van het referendum en de Brexit zijn voor iedere onderneming en
voor iedere sector anders. Exportbedrijven in de UK zullen op de korte termijn
WYVÄ[LYLU]HUKL^HHYKLKHSPUN]HUKLWVUK[LY^PQS5LKLYSHUKZLILKYPQ]LUKPL
UHHYKL<2L_WVY[LYLUKHHYQ\PZ[UHKLLS]HUVUKLY]PUKLU,LUWVZP[PLMLɈLJ[RHU
weer ontstaan doordat bedrijven van buiten de EU die toegang tot de EU willen
hebben de UK voortaan overslaan, ten gunste van de EU-landen op het continent.
,LUZLJ[VYKPLK\PKLSPQRUHKLLSVUKLY]PUK[]HUKL)YL_P[PZKLÄUHUJPwSLZLJ[VY
In reactie op het referendum is de rente sterk gedaald, waardoor de rentemarge
van banken verder onder druk komt te staan en verzekeraars moeilijker aan hun
verplichtingen kunnen voldoen en de waarde van hun verplichtingen toeneemt.
Veel hangt af van de wijze waarop de Brexit uiteindelijk vorm krijgt. Er zijn vele
scenario’s mogelijk. Wordt de UK lid van de Europese Economische Ruimte,
zoals Noorwegen, met een vrij verkeer van goederen en diensten? Gaan we
bilaterale handelsafspraken maken, zoals met Zwitserland? Of, het andere uiterste, komt er geen nieuw handelsverdrag en gelden de WTO-bepalingen waarbij
ZWYHRLPZ]HUPTWVY[OLɉUNLU&>L^L[LUOL[VWa»U]YVLNZ[V]LY[^LLQHHY
Maar over het geheel genomen heeft de uitslag van het Britse referendum een neNH[PLMLɈLJ[6WTLYRLSPQRPZV]LYPNLUZKH[QLKH[UPL[[LY\NaPL[PUKLIL\YZ^HHYKL
van ondernemingen. Dat komt door de alsmaar dalende rente, wat een opwaarts
LɈLJ[OLLM[VWKLHHUKLSLURVLYZLU¹

destelling

