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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΧΑΓΗ 
Γραφείο Οικονομικών και 
Εμπορικών Υποθέσεων  

    
   

 Ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέματα στην Ολλανδία 
 
Έκθεση ολλανδικού Οργανισμού Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης: Τα σχέδια της ΕΕ θα καταστήσουν 

την πράσινη ανάπτυξη πιο ακριβή για τη βιομηχανία 

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του ολλανδικού Οργανισμού Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης (PBL) 

όπου αναλύονται τα σχέδια της ΕΕ για τη βιωσιμότητα, η ολλανδική Κυβέρνηση θα πρέπει να είναι 

προετοιμασμένη για το γεγονός ότι το να καταστεί η βιομηχανία πιο βιώσιμη θα κοστίσει 

περισσότερο από το προβλεπόμενο. Συγκεκριμένα, η Ολλανδία επιθυμεί να μειώσει τις εκπομπές 

διοξειδίου του άνθρακα που εκλύονται από μεγάλες πηγές ρύπανσης, όπως λ.χ. οι σταθμοί 

ηλεκτροπαραγωγής και τα εργοστάσια, χρησιμοποιώντας την τεχνική της δέσμευσης 

και αποθήκευσης του «μπλε» υδρογόνου και του διοξειδίου του άνθρακα (Carbon Dioxide Capture 

and Storage — CCS), η οποία συνίσταται στη συμπίεσή τους και στην ασφαλή αποθήκευσή τους 

βαθιά μέσα στο έδαφος - στην περίπτωση της Ολλανδίας η αποθήκευση σχεδιάζεται να γίνει σε 

κενά κοιτάσματα φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα. Οι Βρυξέλλες ωστόσο σχεδιάζουν να 

καταστήσουν υποχρεωτικό στις περιπτώσεις αυτές το «πράσινο» υδρογόνο (το οποίο παράγεται 

από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας), επιλογή που θα καταστήσει πιο ακριβή την επίτευξη των 

κλιματικών στόχων. 

Ως γνωστόν, η ΕΕ θέλει να έχει γίνει κλιματικά ουδέτερη έως το 2050 (ήτοι, μια οικονομία με 

μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου). Ενδιάμεσος στόχος για το 2030 είναι η μείωση των 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 55% σε σύγκριση με το 1990. Επίσης, έως το ίδιο έτος το 

υδρογόνο που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία θα πρέπει κατά 50% να είναι «πράσινο» 

(σημειώνεται ότι τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μένει να εγκρίνουν τα εν λόγω 

σχέδια). Οι Βρυξέλλες έκαναν αυτήν την επιλογή επειδή φοβούνται ότι με την πραγματοποίηση 

επενδύσεων σε CCS, η βιομηχανία δεν θα τερματίσει τη χρήση ορυκτών καυσίμων αρκετά 

γρήγορα.  

Η Ολλανδία ωστόσο έχει θέσει τον δικούς της κλιματικούς στόχους (με την Ολλανδική Συμφωνία 

για το Κλίμα) που συνίσταται στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου κατά 49% το 2030, επίπεδο 

βέβαια χαμηλότερο από τον στόχο της ΕΕ. Μάλιστα η ολλανδική Κυβέρνηση ανακοίνωσε στο 

πλαίσιο του νέου προϋπολογισμού ότι σχεδιάζει να αυξήσει τις επιδοτήσεις για την CCS. Έτσι, 

δεσμεύει επιπλέον ποσό 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για βιώσιμες τεχνολογίες, ένα σημαντικό μέρος 

των οποίων θα διατεθεί για την αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα. Επιπλέον, δεσμεύει 750 

εκατομμύρια ευρώ για τη μετατροπή του δικτύου φυσικού αερίου σε δίκτυο υδρογόνου. Η 

ολλανδική πολιτική λοιπόν στοχεύει στην επίτευξη των κλιματικών στόχων με όσο το δυνατόν πιο 

οικονομικό τρόπο. Υπό την οπτική αυτή, και βάσει των αποτελεσμάτων της εν θέματι έρευνας, 

είναι αμφίβολο ότι οι απαιτήσεις των Βρυξελλών από την Ολλανδία για «πράσινο» υδρογόνο είναι 

εφικτές, εφ’ όσον λ.χ., σύμφωνα με τους υπολογισμούς του PBL, θα έπρεπε να κατασκευαστούν 

έως το 2030 δύο φορές περισσότερα εργοστάσια «πράσινου» υδρογόνου από όσα προβλέπει η 

προαναφερθείσα Ολλανδική Συμφωνία για το Κλίμα. Θα έπρεπε επίσης να κατασκευαστούν 
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περισσότερα ηλιακά και αιολικά πάρκα. Αντιθέτως, η αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα 

θεωρείται φθηνότερη λύση λόγω των άδειων κοιτασμάτων φυσικού αερίου που βρίσκονται στις 

ολλανδικές ακτές. 

Η ολλανδική Κυβέρνηση σχεδιάζει τη συνέχιση της εξόρυξης φυσικού αερίου στο προβληματικό 

πεδίο του Groningen στην περίπτωση κρύου χειμώνα – πρόταση για αντικατάσταση του φυσικού 

αερίου με ενέργεια από τον άνθρακα για τη λειτουργία των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής  

Οι σημειούμενες τιμές ρεκόρ για το φυσικό αέριο στην αγορά και η παρατηρούμενη έλλειψή του 

σε ολόκληρη την Ευρώπη, δημιουργούν φόβους στην Ολλανδία ως προς τον επερχόμενο χειμώνα. 

Ήδη, η ολλανδική κρατική εταιρεία φυσικού αερίου Gasunie έχει σταματήσει εν μέρει την παροχή 

φυσικού αερίου σε μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές όπως τα εργοστάσια λιπασμάτων, ενώ 

στην περίπτωση ενός ιδιαιτέρως κρύου χειμώνα σχεδιάζει να διακόψει την παροχή φυσικού αερίου 

και σε άλλους βιομηχανικούς καταναλωτές, προκειμένου να είναι σε θέση να εξασφαλίσει φυσικό 

αέριο για τα νοικοκυριά.   

Ολλανδικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για πρόκληση τεχνητών ελλείψεων φυσικού αερίου στην 

παγκόσμια αγορά από τον Ρώσο Πρόεδρο κ. Πούτιν, προκειμένου  να καμφθούν και οι τελευταίες 

αντιστάσεις για τη θέση σε λειτουργία του αγωγού Nord Stream 2. Ο εν λόγω αγωγός θα παρέχει 

στην Ευρώπη 55 δισεκατομμύρια m3 φυσικού αερίου ετησίως. Σημειώνεται ότι αυτή τη στιγμή η 

Ρωσία προμηθεύει το 40% του συνόλου του φυσικού αερίου στην Ευρώπη και καλύπτει σχεδόν το 

20% του φυσικού αερίου στην Ολλανδία. Η δε εξάρτηση από το σιβηρικό φυσικό αέριο αυξήθηκε 

ραγδαία στη Δυτική Ευρώπη αφ΄ότου σχεδόν σταμάτησε η παραγωγή στο γιγαντιαίο πεδίο του 

Groningen στη βόρεια Ολλανδία, ενώ επίσης πολλά άλλα μικρότερα κοιτάσματα φυσικού αερίου 

στη Βόρεια Θάλασσα είναι πλέον άδεια έπειτα από την άντληση των αποθεμάτων τους. 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω εξελίξεων, η ολλανδική Κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο 

εξόρυξης περιορισμένης ποσότητας φυσικού αερίου από το πεδίο του Groningen,  για μία σύντομη 

περίοδο και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Έτσι, σκοπεύει  να κρατήσει εκεί σε λειτουργία πέντε 

πηγάδια, ενδεχομένως έως και το 2028, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα άντλησης φυσικού 

αερίου σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Με το σχέδιο αυτό ωστόσο διαφωνούν έντονα ενεργειακές 

εταιρείες, όπως η ολλανδική πετρελαϊκή εταιρεία NAM (κοινοπραξία της Shell και της ExxonMobil), 

αλλά και η προαναφερθείσα Gasunie. Θα πρέπει  να αναφερθεί ότι κατά τα προηγούμενα έτη η 

εξόρυξη του αερίου στην περιοχή προκάλεσε σεισμικές δονήσεις που είχαν ως αποτέλεσμα την 

κατάρρευση πολλών κατοικιών, δημιουργώντας κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα.  

Προς το παρόν, οι τρεις μεγάλες και οι δύο μικρές ολλανδικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης 

φυσικού αερίου, οι οποίες χρησιμοποιούνται εν μέρει για το εμπόριο με άλλες χώρες, 

συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι γεμάτες κατά 54,4%, ενώ στην ιδανική 

περίπτωση και έως την 1η Οκτωβρίου, το ποσοστό θα πρέπει να είναι πολύ πάνω του 80%. Αυτό 

ωστόσο θεωρείται δύσκολο να επιτευχθεί. Ως εκ τούτου, η Gasunie προτείνει, μεταξύ άλλων, την 

αντικατάσταση των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με χρήση φυσικού αερίου από σταθμούς που 

λειτουργούν με ενέργεια από τον άνθρακα. Υπάρχουν επίσης εκκλήσεις για επανεξέταση του 

κλεισίματος των πυρηνικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Βέλγιο και τη Γερμανία 

το 2022, καθώς αυτό θεωρείται ότι θα αυξήσει την πίεση στους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με 

φυσικό αέριο.  

Φόβοι για κύμα πτωχεύσεων εταιρειών ενέργειας εξ αιτίας της υψηλής τιμής του φυσικού αερίου 

Οι μικροί προμηθευτές ενέργειας στην Ολλανδία κινδυνεύουν να χρεοκοπήσουν λόγω των υψηλών 

τιμών του φυσικού αερίου και των αντίστοιχων τιμών ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριμένα, πέρα 

από τους σημαντικούς ενεργειακούς παίκτες όπως η Eneco, η Essent και η Vattenfall, υπάρχουν 
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στην Ολλανδία δεκάδες προμηθευτές ενέργειας που συνιστούν κυρίως μικρότερες εταιρείες οι 

οποίες εστιάζουν στην πράσινη ενέργεια ή στις χαμηλές τιμές. Οι εν λόγω εταιρείες δεν έχουν τη 

δυνατότητα να παράγουν οι ίδιες ενέργεια αλλά μόνο την εμπορεύονται: αγοράζουν ενέργεια στην 

αγορά χονδρικής και την πωλούν στους καταναλωτές. Έχοντας ήδη πουλήσει το φυσικό αέριο που 

διέθεταν και μην έχοντας δικά τους αποθέματα, θα υποχρεωθούν πλέον να αγοράσουν σε τιμές 

κόστους υψηλότερες από τις έως τώρα τιμές πωλήσεων. Αδυνατούν όμως να μετακυλήσουν το 

κόστος αυτό στους πελάτες τους, καθώς ο κύριος λόγος για τον οποίο οι τελευταίο τις επιλέγουν 

είναι οι χαμηλές τιμές που προσφέρουν. Σημειώνεται ότι η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει ήδη σε 

πτωχεύσεις εταιρειών ενέργειας στο Βέλγιο και τη Μεγάλη Βρετανία.  

Επισφαλές το κλίμα για τις μεγάλες ολλανδικές εταιρείες εξ αιτίας των τιμών ενέργειας 

Ένας αριθμός ολλανδικών εταιρειών έστειλαν προσφάτως επείγουσα επιστολή στο Υπουργείο 

Οικονομικών της χώρας λόγω της εκτίναξης των τιμών της ενέργειας και του ηλεκτρισμού. Όπως 

αναφέρει μία εξ αυτών, η εταιρεία χημικών ESD-SIC, οι τιμές της ενέργειας και του ηλεκτρικού 

ρεύματος τετραπλασιάστηκαν σε ένα χρόνο, από 40 ευρώ κατά μέσο όρο ημερησίως σε 168 ευρώ. 

Η αύξηση αυτή, η οποία σχετίζεται με τις εξελίξεις στη Συμφωνία για το Κλίμα και την αύξηση της 

τιμής των δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί από τις 

βιομηχανίες έντασης ενέργειας, οι οποίες ωθούνται να την μετακυλήσουν στους πελάτες τους. 

Ωστόσο και η πρακτική αυτή παρουσιάζει προβλήματα, καθώς οι εταιρείες πρέπει να 

λειτουργήσουν σε συγκεκριμένες συνθήκες ανταγωνισμού, τόσο στην Ευρώπη όσο και 

παγκοσμίως. Δεδομένου δε ότι μόνο η Ευρώπη θέτει σε τέτοια έκταση περιορισμούς σε σχέση με 

τις εκπομπές του CO2, οι ευρωπαϊκές εταιρείες, για λόγους ανταγωνισμού, δεν μπορούν να 

μεταφέρουν το προκύπτον κόστος στα προϊόντα τους.  

Μολονότι ο απώτερος σκοπός της αύξησης της τιμής ενέργειας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 

στρατηγικής είναι να μεταβάλει το ενεργειακό προφίλ των εταιρειών, οδηγώντας τες στον 

εξηλεκτρισμό και την απεξάρτηση από τη χρήση ορυκτών αερίων, σύμφωνα με τις εταιρείες  κάτι 

τέτοιο απαιτεί επενδύσεις που αναστέλλονται συνεχώς επειδή αντιμετωπίζουν υψηλές τιμές 

ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με την ESD-SIC, οι πολιτικές επιλογές που έχουν γίνει έως τώρα 

έχουν οδηγήσει στην μεγάλη εξάρτηση από τις εισαγωγές φυσικού αερίου. Όταν συνεπώς 

παρουσιάζονται προβλήματα σε σχέση με το τελευταίο, οι εταιρείες έρχονται αντιμέτωπες με 

υψηλότερες τιμές ενέργειας. Στις βιομηχανίες ηλεκτρικής έντασης, όπως η ESD-SIC, το κόστος της 

ηλεκτρικής ενέργειας στο προϊόν τους ανέρχεται περίπου στο πενήντα τοις εκατό, ενώ αναμένεται 

ότι το πρόβλημα θα επηρεάσει τελικά και άλλες εταιρείες καθώς και τους καταναλωτές. Οι 

εταιρείες καταλήγουν στην επιστολή τους ζητώντας κρατική ενίσχυση για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος. 

Περισσότερα από μισό εκατομμύριο ολλανδικά νοικοκυριά ζουν σε «ενεργειακή φτώχεια»  

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Ολλανδία, περίπου 550.000 νοικοκυριά (περίπου 

το 7% του συνολικού αριθμού των νοικοκυριών) ζουν στη λεγόμενη «ενεργειακή φτώχεια». Τα εν 

λόγω νοικοκυριά είναι αντιμέτωπα με υψηλούς λογαριασμούς ενέργειας, συνήθως η κατοικία τους 

έχει κακή μόνωση και διαθέτουν χαμηλό εισόδημα. 
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