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Προετοιμασίες της Ολλανδίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της επικείμενης 

αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. 

 

 

Σύμφωνα με ανάλυση του Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis σχετικά με τις 

συνέπειες του Brexit στην ολλανδική οικονομία, η ζημιά που θα προκληθεί από την μείωση 

του εμπορίου με το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να ανέλθει στο 1,2% του ακαθάριστου 

εγχώριου προϊόντος ως το 2030, δηλαδή 10 δις ευρώ. Το Brexit προσφέρει επίσης ευκαιρίες 

για ολλανδικές εταιρείες. Οι βρετανοί επιχειρηματίες σε ορισμένους τομείς θα γίνουν σύντομα 

λιγότερο ανταγωνιστικοί όσον αφορά στο εμπόριο με την ΕΕ και αυτό θα διευκολύνει τους 

Ολλανδούς επιχειρηματίες να αναζητήσουν άλλες αγορές για τα προϊόντα τους.  

 

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι σημαντικός εμπορικός εταίρος της Ολλανδίας και οι οικονομίες 

των δύο χωρών είναι στενά συνδεδεμένες. Η εξαγωγή αγαθών και υπηρεσιών προς το 

Ηνωμένο Βασίλειο συνεισφέρει στο ολλανδικό ΑΕΠ 3,2% και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ο 

τρίτος προορισμός των ολλανδικών εξαγωγών μετά τη Γερμανία και το Βέλγιο. Ιδιαίτερα ο 

γεωργικός τομέας της Ολλανδίας είναι συνδεδεμένος με το Ηνωμένο Βασίλειο. Το 2017, η 

Ολλανδία εξήγαγε αγροτικά προϊόντα αξίας 8,6 δις ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 9,4% των 

συνολικών εξαγωγών ολλανδικών αγροτικών προϊόντων. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ο τρίτος 

προορισμός των ολλανδικών αγροτικών προϊόντων μετά τη Γερμανία και το Βέλγιο, ενώ η 

Ολλανδία αποτελεί το σημαντικότερο προμηθευτή αγροτικών προϊόντων στο Ηνωμένο 

Βασίλειο. Το Brexit μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην αλιεία της Ολλανδίας. Πολλοί 

αλιείς εξαρτώνται από την αλιεία σε βρετανικά ύδατα ενώ άλλοι εξαρτώνται από αλιεύματα 

που αλιεύονται από πλοία υπό βρετανική σημαία, τα οποία ανήκουν σχεδόν όλα σε 

Ολλανδούς ιδιοκτήτες τα οποία μεταφέρονται σε ιχθυόσκαλες στην Ολλανδία. 

 

Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει συντονιστικό ρόλο στην προετοιμασία όσον αφορά στην 

έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ και υποστηρίζεται από την Μονάδα Συντονισμού 

Contingency planning en Preparedness. Η μονάδα αυτή συστάθηκε για να συντονίσει τις 

προετοιμασίες για τις συνέπειες της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, 

μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιχειρηματικής κοινότητας και της κεντρικής 

διοίκησης.  

 

Ο Υπουργός Εξωτερικών, με σχετική επιστολή του ενημέρωσε το Κοινοβούλιο της χώρας 

αναφορικά με τις προετοιμασίες της Ολλανδίας εν όψει της επικείμενης αποχώρησης του 

Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ τονίζοντας μεταξύ άλλων: 

 

Η ολλανδική κυβέρνηση καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες να ενημερώσει τους 

ενδιαφερόμενους – τοπική αυτοδιοίκηση, πολίτες, επιχειρήσεις, κτλ. – για τη σημασία της 

έγκαιρης προετοιμασίας τους για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ 

συμπεριλαμβανομένου και του σεναρίου για έξοδο χωρίς συμφωνία. Έχει δημιουργήσει την 

ιστοσελίδα Brexit (https://www.brexitloket.nl/)  για την ενημέρωση των επιχειρήσεων ως προς 

τις προετοιμασίες που πρέπει να κάνουν. Ακόμη δημιουργήθηκε το ηλεκτρονικό εργαλείο 

Brexit Impact Scan (https://rvo.regelhulpenvoorbedrijven.nl/brexitimpactscan/#/welkom) με 

https://www.brexitloket.nl/
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το οποίο κάθε επιχείρηση μπορεί να ελέγξει εάν θα υποστεί συνέπειες από την έξοδο του 

Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ και εάν είναι επαρκώς προετοιμασμένη, ενώ έχει θεσπίσει 

και τα λεγόμενα Brexit vouchers, με τα οποία οι ολλανδικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που 

έχουν οικονομικά συμφέροντα ή συναλλαγές με το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να λάβουν 

επιδότηση για συμβουλευτικές υπηρεσίες ως προς τις συνέπειες που θα αντιμετωπίσουν από 

το Brexit. Η θυρίδα Brexit δέχθηκε το 2018 περίπου 65.000 επισκέψεις ενώ το Brexit Impact 

Scan συμπληρώθηκε περίπου 36.000 φορές. Στις 28 Ιανουαρίου άρχισε στην Ολλανδία μία 

ευρεία εθνική εκστρατεία ενημέρωσης για το Brexit που απευθύνεται στις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις.   

  

Επίσης, οι ενώσεις εργοδοτών σε συνεργασία με την ολλανδική κυβέρνηση δημιούργησαν την 

ιστοσελίδα https://www.hulpbijbrexit.nl/ η οποία παρέχει στους επιχειρηματίες πληροφορίες 

και συμβουλές αναφορικά με την έξοδο Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. 

 

Από την απώλεια των συνεισφορών του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ υπάρχει ο κίνδυνος 

αύξησης των εισφορών της Ολλανδίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ κατά 0,6 δις ευρώ το 

2019 και 0,9 δις ευρώ το 2020. Σε περίπτωση εξόδου χωρίς συμφωνία η Ολλανδία θα πληγεί 

οικονομικά αφ’ ενός λόγω αύξησης της δαπάνης για επιδόματα ανεργίας και αφ’ ετέρου  λόγω 

χαμηλότερων εσόδων από φόρους.  

 

Στην περίπτωση μίας εξόδου χωρίς συμφωνία θα εφαρμόζεται ο ενωσιακός τελωνειακός 

κώδικας σε όλες τις μεταφορές αγαθών από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα πρέπει να 

υποβάλλονται δηλώσεις για εισαγωγή, εξαγωγή και επιπλέον θα ισχύουν οι δασμολογικές και 

μη δασμολογικές ρυθμίσεις που ισχύουν για χώρες που δεν ανήκουν στην τελωνειακή ένωση 

και την εσωτερική αγορά της ΕΕ. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση 

των συνολικών τελωνειακών δηλώσεων και των ταξιδιωτών τα αγαθά των οποίων, όπως για 

παράδειγμα οι αποσκευές, θα πρέπει να ελέγχονται από το τελωνείο.  

 

Έχει υπολογισθεί ότι για να ανταποκριθεί στις νέες αυτές απαιτήσεις, απαιτείται η πρόσληψη 

928 τελωνειακών, όμως είναι ήδη γνωστό ότι αυτό δεν θα καταστεί δυνατόν έγκαιρα (δηλαδή 

στις 30 Μαρτίου 2019). Στην περίπτωση επομένως μίας εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου 

χωρίς συμφωνία, οι τελωνειακές αρχές της Ολλανδίας θα επικεντρωθούν στην αντιμετώπιση 

των άμεσων συνεπειών, εξασφαλίζοντας κατά το δυνατό τη συνέχεια των υπαρχουσών 

τελωνειακών διαδικασιών και την αποφυγή αχρείαστων οικονομικών επιβαρύνσεων. Το 2019 

θα αξιοποιηθεί από τις ολλανδικές τελωνειακές αρχές για να κατανοήσουν καλύτερα τα 

προβλήματα από την μεταφορά αγαθών μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ολλανδίας 

και για να εντατικοποιήσουν προοδευτικά τους ελέγχους όσο το προσωπικό τους θα 

αυξάνεται. Οι τελωνειακές αρχές θα είναι παρούσες από την πρώτη μέρα σε όλα τα λιμάνια 

της Ολλανδίας σε περίπτωση μίας εξόδου χωρίς συμφωνία και θα ελέγχουν αν τηρούνται οι 

τελωνειακές διαδικασίες.   

 

Οι επιχειρήσεις έχουν και αυτές ευθύνη να προετοιμαστούν επαρκώς και έγκαιρα. Για το λόγο 

αυτό οι τελωνειακές αρχές πραγματοποιούν πολλές δράσεις ενημέρωσης και παροχής 

πρακτικών εργαλείων στις επιχειρήσεις και έχουν δημιουργήσει την ιστοσελίδα  

https://www.hulpbijbrexit.nl/
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https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/belastingdienst/customs/brexit/

brexit-and-customs/  για την ενημέρωση των επιχειρηματιών ενώ από τον Οκτώβριο του 2018 

οι τελωνειακές αρχές πραγματοποιούν μία εκστρατεία ενημέρωσης απευθυνόμενη ειδικά προς 

τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επειδή όμως πολλές επιχειρήσεις από άλλες ευρωπαϊκές χώρες 

αποστέλλουν αγαθά μέσω των ολλανδικών λιμανιών προς το Ηνωμένο Βασίλειο και παρόλο 

που η Ολλανδία έχει ζητήσει επανειλημμένα στις Βρυξέλλες από τα άλλα κράτη-μέλη να 

ενημερώσουν σχετικά τις επιχειρήσεις τους, παραμένει ο κίνδυνος να καταφτάνουν στα 

ολλανδικά λιμάνια φορτηγά από άλλες χώρες της ΕΕ που κατευθύνονται στο Ηνωμένο 

Βασίλειο χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Για την αποφυγή του κινδύνου αυτού οι 

ολλανδικές αρχές συνεργάζονται με τις πλοιοκτήτριες εταιρείες, οι οποίες ενημερώνουν όσους 

κλείνουν συμβόλαια μεταφοράς αγαθών προς το Ηνωμένο Βασίλειο ότι δεν θα τους 

επιτρέπεται η πρόσβαση στο πλοίο αν δεν έχουν τακτοποιημένες τις τελωνειακές διατυπώσεις. 

 

Επιπλέον, όταν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την  ΕΕ, θα υπάρξουν περισσότερα 

εμπόδια για τα ολλανδικά γεωργικά προϊόντα δεδομένου ότι για την εξαγωγή φυτικών και 

ζωικών προϊόντων προς τρίτες χώρες ισχύουν άλλες διαδικασίες ελέγχου. Για το λόγο αυτό, η 

Ολλανδία έχει προβλέψει την πρόσληψη 143 νέων υπαλλήλων, εκ των οποίων οι 100 είναι 

κτηνίατροι, στην Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων και Καταναλωτικών Προϊόντων ενώ και άλλες 

αρχές που ασχολούνται με την πιστοποίηση γεωργικών προϊόντων έχουν αυξήσει το 

προσωπικό τους. 

 

Η Ολλανδία προσπαθεί να ενισχύσει τη θέση της εντός της ΕΕ μετά την αποχώρηση του 

Ηνωμένου Βασιλείου. Ως εκ τούτου, ο προϋπολογισμός για τις διπλωματικές αποστολές θα 

αυξηθεί κατά δέκα εκατομμύρια ευρώ ετησίως για επιπλέον προσωπικό σε διάφορες 

ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Η κυβέρνηση σχεδιάζει επίσης μια πολιτική για να εξασφαλίσει 

τον διορισμό περισσότερων Ολλανδών αξιωματούχων σε σημαντικές θέσεις στα θεσμικά 

όργανα της ΕΕ. (Σημειώνεται επίσης ότι εν όψει της αποχώρησης του Ην. Βασιλείου 

αποφασίσθηκε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων να μεταφέρει την έδρα της από το Λονδίνο 

στο Άμστερνταμ). 

 

Τέλος, θα πρέπει να τονισθεί ότι, στις ενημερωτικές εκστρατείες της, η ολλανδική κυβέρνηση 

επιχειρεί να κινητοποιήσει τις ολλανδικές επιχειρήσεις σχετικά με τις ευκαιρίες που 

παρουσιάζονται από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Τονίζεται ότι οι 

ολλανδικές επιχειρήσεις θα είναι πιο ανταγωνιστικές από τις βρετανικές αντίστοιχές τους και 

επισημαίνεται ότι θα πρέπει να είναι έτοιμες να αδράξουν τις σχετικές ευκαιρίες.  

Επίσης, σύμφωνα με τον ολλανδικό οργανισμό προσέλκυσης επενδύσεων  Netherlands 

Foreign Investment Agency, περισσότερες από 200 ξένες εταιρείες εξεδήλωσαν ενδιαφέρον 

για να μεταφέρουν την έδρα τους στην Ολλανδία μετά το Brexit και πολλές εταιρείες 

επιλέγουν να μην ανακοινώσουν τώρα τα σχέδιά τους λόγω της έλλειψης σαφήνειας σχετικά 

με τη νέα σχέση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ.  
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