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Καταλυτικές επιπτώσεις ενδεχόμενου σκληρού Brexit για την ολλανδική αλιεία 

 
Σύμφωνα με τον ολλανδό πρόεδρο της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης Αλιείας (Eufa) κ. van Balsfoort, ένα 

σκληρό Brexit θα επέφερε ισχυρό πλήγμα στην ολλανδική αλιεία και θα οδηγούσε στο τέλος της 

κοινής ευρωπαϊκής αλιευτικής πολιτικής.  Οι Ολλανδοί αλιείς είναι από τους πλέον ευνοημένους της 

κοινής πολιτικής λόγω της περιορισμένης έκτασης των χωρικών υδάτων της Ολλανδίας και ένα 

χωρίς συμφωνία Brexit θα καθιστούσε τα ευρωπαϊκά αλιευτικά ύδατα πολύ μικρότερα. 

 Επομένως θα υπάρχει μεγάλος αριθμός ψαράδων σε λίγους αλιευτικούς χώρους, γεγονός που 

αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε συγκρούσεις μεταξύ χωρών που τα ύδατά τους θα 

επανεθνικοποιηθούν. Σύμφωνα με τον κ. van Balsfoort, τούτο  θα σήμαινε το  τέλος της 

ευρωπαϊκής αλιευτικής πολιτικής,  εξέλιξη καταστροφική για τον ολλανδικό αλιευτικό τομέα, 

δεδομένου ότι η χώρα  διαθέτει μεγάλο στόλο και περιορισμένα χωρικά ύδατα. Περισσότερο από 

το 45% των «ολλανδικών» ψαριών αλιεύονται στα βρετανικά ύδατα και μάλιστα  στην περίπτωση 

του σκουμπριού και της ρέγγας το εν λόγω ποσοστό είναι αντίστοιχα 60% και 90%. 

Οι αλιευτικές οργανώσεις των οκτώ αλιευτικών χωρών της ΕΕ που πλήττονται περισσότερο από το 

Brexit, συμπεριλαμβανομένης της Ολλανδίας , «προειδοποιούν» τους διαπραγματευτές της ΕΕ να 

μην παραχωρήσουν πάρα πολλά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η εν λόγω ομάδα ευρωπαϊκών αλιευτικών 

οργανώσεων, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλιείας (Eufa), υποστηρίζει  ότι στο 

Ηνωμένο Βασίλειο δόθηκε 26% περισσότερη ποσόστωση για τα επτά κύρια είδη ψαριών όταν 

προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Αλιευτική πολιτική το 1983. Σύμφωνα με την Eufa, οι Βρετανοί 

αποζημιώθηκαν για την απώλεια πιθανών αλιευμάτων στα ύδατα τρίτων χωρών, όπως η Ισλανδία. 

Οι εν λόγω πρόσθετες ποσοστώσεις για το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν εις βάρος των συνολικών 

επιτρεπόμενων αλιευμάτων άλλων κρατών μελών.  

«Όλοι θα προτιμούσαν να παραμείνουν τα πράγματα ως έχουν», υποστηρίζει  ο πρόεδρος της 

EUFA  «δεδομένου ότι τα βρετανικά ύδατα είναι πολύ σημαντικά για τους ευρωπαίους αλιείς και 

επίσης το 80% των βρετανικών εξαγωγών αλιευμάτων κατευθύνεται προς την Ευρωπαϊκή 

Ένωση». 

Η αλιεία είναι ένα σημαντικό θέμα στις διαπραγματεύσεις για το Brexit, οι οποίες εισέρχονται στην 

τελική τους φάση.  Αν και η αλιεία αντιπροσωπεύει μόνο το 0,1% της οικονομίας του Ηνωμένου 

Βασιλείου, ο βρετανός  πρωθυπουργός προσδίδει ιδιαίτερη σημασία δεδομένου ότι ο τομέας έχει 

μεγάλη συμβολική αξία.                                  
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