
Εμπορικές σχέσεις Ολλανδίας με το Ηνωμένο Βασίλειο. 

 

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ολλανδίας, κατά το 2019 οι 

εξαγωγές αγαθών που παρήχθησαν στην Ολλανδία προς το Ηνωμένο Βασίλειο 

αυξήθηκαν κατά 0,9% και ανήλθαν σε 20,5 δις ευρώ το 2019 σε σύγκριση με το 

προηγούμενο έτος. Η αξία των επανεξαγωγών ήταν περίπου 19,4 δις ευρώ, 

σημειώνοντας μείωση κατά 2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.  

Σε σύγκριση με το 2015, ένα έτος πριν από το δημοψήφισμα για το Brexit, κατά το 2019 

η αξία των εξαγωγών προς το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν 9,4% υψηλότερη ενώ η συνολική 

αξία των εξαγωγών ολλανδικών προϊόντων αυξήθηκε κατά 23% την ίδια περίοδο. Το 

2015, οι εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο αντιπροσώπευαν το 8,7% των συνολικών 

εξαγωγών ολλανδικών προϊόντων ενώ το 2019 αντιπροσώπευαν το 7,7%.  

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, οι εξαγωγές προϊόντων που παρήχθησαν στην Ολλανδία, 

με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 9% ενώ οι συνολικές εξαγωγές 

προϊόντων που παρήχθησαν στην Ολλανδία αυξήθηκαν κατά 18%. Οι επανεξαγωγές 

αγαθών προς το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 10% την ίδια περίοδο ενώ οι 

συνολικές επανεξαγωγές κατά  30%.  

Το 2019, Η Ολλανδία εξήγαγε στο Ηνωμένο Βασίλειο γεωργικά προϊόντα αξίας 8,7 δις 

ευρώ. Οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων με μερίδιο 22% κατέχουν σημαντική θέση στις 

συνολικές εξαγωγές της Ολλανδίας προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Μετά τη Γερμανία και 

το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ο τρίτος προορισμός εξαγωγών γεωργικών 

προϊόντων. Σχεδόν τα τρία τέταρτα αυτών των εξαγόμενων προϊόντων παράγονται στην 

Ολλανδία.  

Τα κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα προς το Ηνωμένο Βασίλειο το 2019 

(συμπεριλαμβανομένων των επανεξαγωγών) ήταν πετρέλαιο και φυσικό αέριο, 

τηλέφωνα, φρούτα και λαχανικά, φάρμακα, όργανα μετρήσεως, κρέατα, υπολογιστές και 

λουλούδια. 

Το 2018, από συνολικά περίπου 67.000 εταιρείες με εξαγωγές υψηλότερες από 5.000 

ευρώ, 20.000 εταιρείες εξήγαγαν εμπορεύματα στο Ηνωμένο Βασίλειο (αύξηση κατά  

5,3% σε σχέση με το 2015). Η αύξηση του συνολικού αριθμού των εξαγωγικών 

εταιρειών ήταν 10%  σε σχέση με το 2015. Αναφορικά με τους δέκα σημαντικότερους 

εξαγωγικούς προορισμούς, ο αριθμός των εταιρειών που πραγματοποιούν εξαγωγές προς 

το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσίασε τη χαμηλότερη αύξηση. 

Μετά τη Γερμανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, η Ολλανδία είναι ο τέταρτος 

προμηθευτής αγαθών προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ηνωμένο Βασίλειο εισήγαγε κατά 



τους πρώτους έντεκα μήνες του 2019 αγαθά αξίας 570 δις ευρώ. Το μερίδιο της 

Ολλανδίας στις βρετανικές εισαγωγές ήταν 7,9% κατά τους πρώτους έντεκα μήνες του 

περασμένου έτους ενώ το 2015 το μερίδιο ήταν 7,5%. 

Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέχει την τρίτη θέση όσον αφορά στις χώρες προορισμού των 

ολλανδικών εξαγωγών αγαθών και την τέταρτη θέση όσον αφορά στις χώρες προέλευσης 

των εισαγωγών αγαθών. 

Εκτός από το εμπόριο αγαθών, σημαντικό ρόλο επίσης κατέχει και το εμπόριο 

υπηρεσιών μεταξύ Ολλανδίας και Ηνωμένου Βασιλείου. Χαρακτηριστικά, κατά το 2018, 

οι εισαγωγές υπηρεσιών από το Ην. Βασίλειο ανήλθαν στα 20,8 δις ευρώ ενώ οι 

εξαγωγές υπηρεσιών προς το Ην. Βασίλειο ανήλθαν στα 25,1 δις ευρώ. 

Αποτελεί κοινή πεποίθηση στην Ολλανδία πως η χώρα θα ζημιωθεί από την αποχώρηση 

του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή  Ένωση. Επίσης, η αποχώρηση του 

Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει ενδεχομένως δημοσιονομικές 

επιπτώσεις στην Ολλανδία. Το Brexit μπορεί να επηρεάσει τα δημόσια οικονομικά με 

τρεις τρόπους: 

-Αν μετά το Brexit υπάρξουν λιγότερες συναλλαγές με το Ηνωμένο Βασίλειο, θα 

εισπραχθούν λιγότεροι φόροι και αυτό θα σημαίνει μείωση των κρατικών εσόδων. 

-Η Ολλανδία θα πρέπει ίσως να συμβάλει περισσότερο στον προϋπολογισμό της 

Ευρωπαϊκής  Ένωσης καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο θα σταματήσει να συνεισφέρει 

οικονομικά. 

-Οι Υπηρεσίες που εφαρμόζουν κυβερνητική πολιτική, όπως τα Τελωνεία και η 

Ολλανδική Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και Καταναλωτικών Προϊόντων θα 

αντιμετωπίσουν υψηλότερο κόστος και θα χρειαστούν περισσότερο προσωπικό επειδή θα 

πρέπει να διενεργήσουν περισσότερους ελέγχους για τα εμπορεύματα που εισέρχονται 

στη χώρα μετά το Brexit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών Ολλανδίας παγκοσμίως και με το Ην. Βασίλειο (σε εκ. ευρώ) 

 

Έτος εισαγωγές 

 

εξαγωγές 

 

εμπορικό  ισοζύγιο 

 

μεταβολή εισαγωγών 

(%) 

 

μεταβολή εξαγωγών 

(%) 

 
 Σύνολο 

χωρών 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

Σύνολο 

χωρών 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

Σύνολο 

χωρών 

Ηνωμένο. 

Βασίλειο 

Σύνολο 

χωρών 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

Σύνολο 

χωρών 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

2015 372193 20564 418982 36479 46789 15915 . . . . 

2016 368861 21091 423228 38777 54367 17686 -0.9 2.6 1.0 6.3 

2017 408885 23276 467434 39223 58550 15947 10.9 10.4 10.4 1.1 

2018 441275 26256 497874 40137 56600 13880 7.9 12.8 6.5 2.3 

2019  

(Ιαν-Νοέμβ.) 

422034 22682 473602 36943 51568 14260 4.1 -6.1 3.2 0.0 

Πηγή:CBS 

 

 

Εισαγωγές και εξαγωγές υπηρεσιών Ολλανδίας με το Ην. Βασίλειο (σε εκ. ευρώ)  

 

Έτος εισαγωγές 

υπηρεσιών 

εξαγωγές 

υπηρεσιών 

ισοζύγιο 

2015 18963 19111 148 

2016 18028 20299 2271 

2017 19394 23510 4115 

2018 20722 25166 4445 

                                                                   Πηγή: CBS  


