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Πρώτη αποτίμηση διμερούς εμπορίου Ολλανδίας – Ην. Βασιλείου μετά το Brexit. 
Πτώση των συναλλαγών το 1ο εξάμηνο 2021 

 
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία διμερούς εμπορίου, το Brexit έχει σημαντικό αντίκτυπο στις 

εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Ολλανδίας και Ηνωμένου Βασιλείου με αποτέλεσμα η Μ. Βρετανία 

να μην είναι πλέον στην πρώτη τριάδα των σημαντικότερων εμπορικών εταίρων της Ολλανδίας. 

Το πρώτο εξάμηνο του 2021, οι εισαγωγές και οι εξαγωγές μεταξύ των δύο χωρών 

διαμορφώθηκαν σε 29,3 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί  στο 5,6% του συνολικού 

εμπορικού ολλανδικού εμπορίου έναντι  7% στην προ Brexit περίοδο. Μάλιστα τα στοιχεία της 

Στατιστικής Ολλανδικής Υπηρεσίας  (CBS) δείχνουν ότι η τάση μείωσης των διμερών συναλλαγών 

παρουσιάστηκε από το 2019 ήτοι προ της τελικής ημερομηνίας Brexit. Αν και το 1ο εξάμηνο τ.ε 

καταγράφηκε αύξηση του διμερούς εμπορίου σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα 2020, ωστόσο 

σε σχέση με το 2019 σημειώθηκε μείωση 11% των εξαγωγών, 13% των εισαγωγών και 11,7% 

στον συνολικό όγκο των εμπορικών συναλλαγών  Το βρετανικό μερίδιο στις ολλανδικές εξαγωγές 

από 7,9% το 1o εξάμηνο του 2019 μειώθηκε σε 6,5% το 2021 και αντίστοιχα  στις εισαγωγές από 

5,6% σε 4,6%. Ειδικότερα, μείωση κατέγραψαν οι εξαγωγές τροφίμων,  χημικών προϊόντων, 

μηχανημάτων και καυσίμων. Την ίδια περίοδο το βρετανικό εμπόριο με χώρες εκτός ΕΕ κατέγραψε 

μικρότερη πτώση. 

Οικονομικοί αναλυτές αναφέρουν ότι οι ολλανδικές εταιρείες που συναλλάσσονταν με βρετανικές 

προέβλεπαν τριβές στο εμπόριο και άρχισαν να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις. Αυτοί που 

εξαρτώνταν σε μεγάλο βαθμό από το εμπόριο με το Ηνωμένο Βασίλειο στράφηκαν σε άλλες 

αγορές.  

Ο πρόεδρος του Ολλανδικού-Βρετανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου (NBBC) αποδίδει την εν λόγω 

μείωση  στην «μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με ένα «σκληρό» Brexit τα τελευταία χρόνια και 

συνεπώς οι εταιρείες αναζητούσαν άλλες αγορές». Ωστόσο, εκφράζοντας μια αισιόδοξη στάση 

διαβλέπει προθυμία μεταξύ των μελών του Επιμελητηρίου  να συνεργαστούν με το Ηνωμένο 

Βασίλειο και πιστεύει ότι η κάμψη στις διμερείς συναλλαγές  είναι ένα προσωρινό φαινόμενο και 

ότι η κατάσταση θα σταθεροποιηθεί.      

Διμερές εμπόριο Ολλανδία-Ην. Βασιλείου 1ο εξάμηνο 2021 

 Αξία σε εκ. € 

1ο 

εξάμηνο 

2019 

1ο 

εξάμηνο 

2020 

1ο 

εξάμηνο 

2021* 

Μεταβολ

ή 2021/20 

% 

Μεταβολ

ή 2021/19 

% 

Εξαγωγές 20.287 16.079 18.076 12,42 -10,9 

Εισαγωγές 12.980 9.940 11.293 13,61 -13 

Ογκος διμερούς εμπορίου 33.267 26.019 29.369 12,9% -11,7% 

Εξ. Μερίδιο επί συνόλου (%) 7,9 6,85 6,53 -4,67 -17,34 

Εις. Μερίδιο επί συνόλου (%) 5,64 4,77 4,63 -2,94 -17,91 
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