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Kατανάλωση ενέργειας στην Ολλανδία το 2017. 

Το 2017, η συνολική κατανάλωση ενέργειας στην Ολλανδία ανήλθε σε 3.150 petajoules 

(PJ), παρόμοια περίπου με την κατανάλωση το 2016. Η κατανάλωση άνθρακα και άλλων 

προϊόντων άνθρακα μειώθηκε κατά 46 PJ και ανήλθε σε 382 PJ. Η κατανάλωση φυσικού 

αερίου, από την άλλη πλευρά, αυξήθηκε κατά 55 PJ και ανήλθε σε 1.299 PJ.  

Από το 1990 έως το 2017, η κατανάλωση ενέργειας στην Ολλανδία αυξήθηκε κατά 

σχεδόν 10%. Το 2017, τα ορυκτά καύσιμα αντιπροσώπευαν το 92% (2.900 PJ) της 

συνολικής κατανάλωσης ενέργειας, σχεδόν το ίδιο με το προηγούμενο έτος.  

Όπως και το 2016, το φυσικό αέριο παρουσίασε αυξημένα επίπεδα κατανάλωσης το 2017 

(κατά 33 PJ) κυρίως λόγω της μεγαλύτερης χρήσης για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας. Αυτό σχετίζεται κυρίως με τη μείωση της κατανάλωσης άνθρακα (49 PJ) 

καθώς το 2016 η χρήση άνθρακα μειώθηκε επίσης κατά ένα δέκατο περίπου. Η μείωση 

αυτή οφείλεται εν μέρει στο κλείσιμο παλαιών σταθμών παραγωγής άνθρακα στο πλαίσιο 

της Συμφωνίας για την Ενέργεια του 2013. Ωστόσο, οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας εξακολουθούν να καίγουν περισσότερο άνθρακα από ό,τι κατά τα έτη πριν από 

το 2014. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι τα νέα, μεγάλα εργοστάσια άνθρακα 

τέθηκαν σε λειτουργία το 2014 και το 2015. 

Το 2017, η εξόρυξη φυσικού αερίου μειώθηκε για τέταρτη συνεχή χρονιά (περίπου 13%), 

δηλαδή πάνω από 200 PJ, λόγω του προβλήματος των σεισμών που είχαν γίνει στην 

επαρχία Groningen. Τα μειωμένα επίπεδα εξόρυξης αντισταθμίζονται κυρίως από τις 

εισαγωγές φυσικού αερίου. Από το 2012, οι εισαγωγές αυτές αυξήθηκαν σε ετήσια βάση. 

Το 2017, για πρώτη φορά, εισήχθηκε περισσότερο φυσικό αέριο από εκείνο που 

εξορύχτηκε στην Ολλανδία. Το 2017, οι περισσότερες πρόσθετες εισαγωγές προέρχονταν 

από τη Νορβηγία (από 185 PJ σε 743 PJ) ενώ αυξήθηκαν επίσης οι εισαγωγές από τη 

Μεγάλη Βρετανία (από 78 PJ σε 253 PJ). Από την άλλη πλευρά, οι εισαγωγές από τη 

γερμανική διασυνοριακή εμπορία φυσικού αερίου (συμπεριλαμβανομένου του φυσικού 

αερίου από τη Ρωσία), μειώθηκαν κατά 116 PJ και ανήλθαν σε 338 PJ. 

Παραδοσιακά, οι ολλανδικές εξαγωγές φυσικού αερίου υπερβαίνουν τις εισαγωγές. 

Μεταξύ του 2000 και του 2013, ο όγκος των εξαγωγών ήταν περισσότερο από διπλάσιος 

των εισαγωγών. Ωστόσο, ο δείκτης αυτός άλλαξε γρήγορα μετά το 2013: οι εξαγωγές 

φυσικού αερίου ήταν μόλις 3% υψηλότερες από τις εισαγωγές το 2017. 

Το 2017, η κατανάλωση πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων παρέμεινε ουσιαστικά 

αμετάβλητη σε περισσότερο από 1.200 PJ. Οι μεγαλύτερες εξελίξεις παρατηρήθηκαν στις 

οδικές μεταφορές. Η κατανάλωση βενζίνης και ντίζελ αυξήθηκαν κατά 3% σε όγκο σε 

σύγκριση με το 2016 και ανήλθαν σε 417 PJ.  Ωστόσο, η κατανάλωση υγραερίου 

μειώθηκε: από 8 PJ σε 7 PJ, το χαμηλότερο σημείο από το 1975. Το έτος 1989 

σημειώθηκε η υψηλότερη χρήση του υγραερίου στις οδικές μεταφορές, αλλά έκτοτε τα 

επίπεδα κατανάλωσης μειώνονται σχεδόν σταθερά. 

 

 


