
Εξάρτηση της Ολλανδίας τα προσεχή χρόνια από εισαγωγές φυσικού αερίου. 

 

Σύμφωνα με τον ολλανδικό Οργανισμό Εφαρμοσμένης Επιστημονικής Έρευνας (TNO), η 

Ολλανδία εξαρτάται για πρώτη φορά από τις εισαγωγές φυσικού αερίου από αλλοδαπούς 

προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της ρωσικής εταιρίας Gazprom, λόγω της μείωσης της 

εξόρυξης φυσικού αερίου στο πεδίο του Groningen (βόρειο τμήμα της χώρας) καθώς η 

κατανάλωση φυσικού αερίου ξεπέρασε φέτος την παραγωγή. Όπως δείχνουν τα στοιχεία 

από την Στατιστική Υπηρεσία της Ολλανδίας, στο δωδεκάμηνο έως και τον Αύγουστο του 

τρέχοντος έτους, οι εισαγωγές φυσικού αερίου ανήλθαν σε 55 δις μ
3
 και οι εξαγωγές σε 53,5 

δις μ
3
.  

Η εξαγωγή φυσικού αερίου στο Groningen έχει μειωθεί ραγδαία: το 2013 ανερχόταν σε 54 

δις μ
3 

ενώ φέτος σε 20 δις μ
3
. Η παραγωγή από μικρότερα πεδία, κυρίως στην Βόρειο 

Θάλασσα, ήταν 18 δις μ
3
. 

Η οικονομική ανάπτυξη προβλέπεται ότι θα οδηγήσει την εγχώρια ζήτηση περίπου 40 δις μ
3 

φυσικού αερίου
 
φέτος. Η Ολλανδία εισάγει σήμερα περίπου 5 δις μ

3
 φυσικού αερίου από τη 

Ρωσία, αλλά δεν υπάρχουν ακριβή αριθμητικά στοιχεία λόγω της απελευθέρωσης της 

αγοράς και επειδή κάποιες ποσότητες επανεξάγονται.  

Η ρωσική εταιρεία Gazprom ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση στη Βορειοδυτική 

Ευρώπη κατασκευάζοντας τον αγωγό Nord Stream 2, ένα γερμανορωσικό έργο που 

προγραμματίζεται να αρχίσει να φέρνει ρωσικό φυσικό αέριο στην Ευρώπη από τα τέλη του 

2019. Επειδή η Νορβηγία δεν μπορεί να προμηθεύσει περισσότερο από ό,τι συμβαίνει 

σήμερα, μόνο μία χώρα, η Ρωσία, μπορεί να προμηθεύσει φυσικό αέριο την Ολλανδία μέσω 

αγωγών. 

Ο πρωθυπουργός της χώρας δήλωσε στο παρελθόν ότι η εξάρτηση από το ρωσικό αέριο δεν 

θα αποτελέσει πρόβλημα, εφόσον «υπάρχουν αυστηρές συμφωνίες» και θεωρεί το ζήτημα 

περισσότερο ως εμπορικό παρά ως γεωπολιτικό.  

Τον περασμένο Μάρτιο, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να σταματήσει το 2030 την 

παραγωγή φυσικού αερίου στο Groningen και καθόρισε την παραγωγή σε 12 δις μ
3 

ετησίως 

σύμφωνα με τις συστάσεις του κρατικού οργανισμού State Supervision of Mines, ο οποίος 

έλαβε υπόψιν του πρωταρχικά την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής λόγω πιθανών 

σεισμών. 

Σημειώνεται ότι, μετά την ανακάλυψη του πεδίου φυσικού αερίου στο Groningen το 1959, 

(το μεγαλύτερο πεδίου φυσικού αερίου στη δυτική Ευρώπη), η Ολλανδία υπήρξε για 

περισσότερο από μισό αιώνα όχι μόνον αυτάρκης σε φυσικό αέριο αλλά και εξαγωγέας 

φυσικού αερίου. Μέχρι πρόσφατα, το φυσικό αέριο κάλυπτε το 40% των ενεργειακών 



αναγκών της Ολλανδίας. Το σημείο καμπής επήλθε το 2012 με το σεισμό μεγέθους 3,6 

Ρίχτερ στο Huizinge της επαρχίας Groningen. Ο σεισμός αυτός, που οφειλόταν στην 

εξόρυξη φυσικού αερίου στην περιοχή, οδήγησε ύστερα και από την πίεση της κοινής 

γνώμης, στην καθιέρωση ενός πλαφόν στην ετήσια παραγωγή φυσικού αερίου στα 21,6 δις 

μ
3 

(λιγότερο από το ήμισυ της παραγωγής σε σχέση με το 2012). Τα έσοδα από την πώληση 

του φυσικού αερίου ανήλθαν σε σχεδόν 300 δις τις τελευταίες δεκαετίες. Ωστόσο, λόγω των 

περιορισμών στην παραγωγή, τα έσοδα μειώθηκαν σημαντικά. 

 


