
 

Η κατάσταση της βιοοικονομίας στην Ολλανδία. 

Σε σχετικό δημοσίευμα του Υπουργείου Οικονομικών και Κλιματικής Πολιτικής της 

Ολλανδίας αναφορικά με την κατάσταση της βιοοικονομίας* στην χώρα, αναφέρονται τα 

εξής: 

 

Χάρη στους καλά αναπτυγμένους τομείς της γεωργίας, των μεταφορών και του χημικού 

τομέα, η Ολλανδία έθεσε εξαιρετικά σταθερά θεμέλια για την ανάπτυξη μιας 

επιτυχημένης βιοοικονομίας. 

 

Στην Ολλανδία, περίπου 1.200 επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην βιοβασισμένη 

οικονομία, οι περισσότερες από τις οποίες ανήκουν στον τομέα των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων. Το ένα τέταρτο αυτών των επιχειρήσεων αναπτύσσει και κατασκευάζει 

υλικά και χημικά προϊόντα με μεθόδους βασισμένες στη βιοοικονομία.  

Οι νέες επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της βιοοικονομίας, καθώς οι 

νεοεισερχόμενοι επιχειρηματίες τείνουν να επενδύουν σημαντικά στην καινοτόμο 

παραγωγή. 

Ο κύκλος εργασιών και οι θέσεις απασχόλησης στην βιοοικονομία (στους τομείς της 

γεωργίας, των τροφίμων και το χημικό τομέα) αποτελούν σημαντικό τμήμα του 

ολλανδικού επιχειρηματικού τομέα, με τη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία να 

συντελούν συγκεντρωτικά σε πάνω από 4% του ΑΕΠ. Το 2016, ολόκληρη η αλυσίδα 

γεωργικών προϊόντων διατροφής συνεισέφερε 28 δις Ευρώ στην ολλανδική οικονομία, 

καθιστώντας την το δεύτερο μεγαλύτερο βιομηχανικό τομέα στη χώρα. 

 

Ο κύκλος εργασιών στη βιοοικονομία εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 114 και 120 δις 

Ευρώ. Σε απόλυτους όρους το ποσό αυτό είναι μάλλον στον μέσο όρο σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, όταν όμως μετατραπεί σε κύκλο εργασιών ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, η 

Ολλανδία υστερεί μόνο του Βελγίου. 

 

Το 2016, οι εταιρείες στη βιοβασισμένη οικονομία επένδυσαν πάνω από 200 εκατ. Ευρώ 

σε έρευνα και ανάπτυξη. Η ολλανδική κυβέρνηση υποστηρίζει την έρευνα με διάφορους 

τρόπους, όπως με τη μείωση του φόρου εισοδήματος και των εθνικών ασφαλιστικών 

εισφορών, με επιδοτήσεις για επενδύσεις και με οικονομική στήριξη των ερευνητικών 

προγραμμάτων. Η βιοοικονομία δημιουργεί ένα τεράστιο αριθμό θέσεων εργασίας, 

υπολογιζόμενο στις 350.000. Ο καινοτόμος χαρακτήρας της βιοοικονομίας συμβάλει 

στην αύξηση του αριθμού των θέσεων εργασίας υψηλού επιπέδου. 

______________ 

*Η βιοοικονομία ορίζεται, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως το σύνολο των μερών της οικονομίας 

τα οποία χρησιμοποιούν ανανεώσιμους βιολογικούς πόρους από την ξηρά και τη θάλασσα-όπως οι 

καλλιέργειες, τα δάση, τα ψάρια, τα ζώα και οι μικροοργανισμοί- για την παραγωγή τροφίμων, υλικών και 

ενέργειας. 



Ωστόσο, παρά την ανάπτυξη της βιοοικονομίας, η μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα και 

τις πρώτες ύλες στην Ολλανδία καθυστερεί πολύ ακόμη να ολοκληρωθεί. Η βιομάζα 

είναι η μεγαλύτερη πηγή βιώσιμης ενέργειας, για παράδειγμα μέσω της συναποτέφρωσης 

στους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με βάση τον άνθρακα και της καύσης των 

αποβλήτων. Το 2016, η Ολλανδία παρήγαγε περίπου 80 εκατ. κυβικά μέτρα βιοαερίου. 

Μέρος αυτού του συνόλου προέρχεται από την καύση αποβλήτων ενώ το ένα τρίτο 

προέρχεται από την επεξεργασία της κοπριάς σε «ζυμωτήρες». 

 

Στο μέλλον, αναμένεται ριζική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η 

βιομάζα. Μπορούν να δημιουργηθούν προϊόντα που προσφέρουν σημαντική 

προστιθέμενη αξία, για ιατρικές εφαρμογές, χημικά προϊόντα και πολυμερή. Τα 

υποπροϊόντα χρησιμοποιούνται σε αλυσίδες παραγωγής υψηλής ποιότητας στον 

μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Οι εφαρμογές με χαμηλότερη προστιθέμενη αξία (π.χ. 

ηλεκτρική ενέργεια και θέρμανση) τροφοδοτούνται κυρίως από βιομάζα που δεν μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για άλλες εφαρμογές. 

 

 

Η ολλανδική κυβέρνηση έχει αναπτύξει σε εθνικό επίπεδο (πέραν των ευρωπαϊκών 

πολιτικών) τις ακόλουθες πολιτικές όσον αφορά το πρόγραμμα μετάβασης για τη 

βιομάζα και τα τρόφιμα. 

• Βέλτιστη δημιουργία αξίας με τη χρήση βιομάζας για την παραγωγή προϊόντων.  

• Διατήρηση της ποιότητας του εδάφους. 

• Μείωση των αποβλήτων τροφίμων. 

• Διεύρυνση της προσφοράς της βιώσιμα παραχθείσας βιομάζας. 

• Ενίσχυση της βιωσιμότητας των μεγαλουπόλεων. 

 

•Επιβράβευση της υπόγειας δέσμευσης άνθρακα και της δέσμευσης άνθρακα στα 

προϊόντα, μακροπρόθεσμα. 

• Ενίσχυση του επενδυτικού κλίματος για νέα παραγωγική ικανότητα. 

• Ωρίμανση των κανονισμών αποβλήτων. 

 

 

 

Στόχοι του Εθνικού Προγράμματος Κυκλικής Οικονομίας 2050 

 Η ανακύκλωση είναι ο κεντρικός στόχος. 

 Μείωση και αντικατάσταση κρίσιμων μη ανανεώσιμων πρώτων υλών με βιομάζα. 

 Προσδιορισμός νέων μεθόδων παραγωγής και κατανάλωσης  

 Όσον αφορά τη βιομάζα και τα τρόφιμα, η βασική αρχή είναι η διατήρηση της 

ισορροπίας του εδάφους, με κύριο στόχο τη διατήρηση και την ενίσχυση της 



υγείας του εδάφους που αποτελεί ένα  βασικό παράγοντα για τη βιώσιμη 

παραγωγή. 

 

 

Πρόγραμμα για τα τρόφιμα 

Η ολλανδική Κυβέρνηση εργάζεται για ένα οικολογικά βιώσιμο σύστημα τροφίμων, το 

οποίο χρησιμοποιεί με οικονομικό και αποτελεσματικό τρόπο τις πρώτες ύλες, την 

ενέργεια, τα ύδατα και τα διατροφικά συστατικά, καθώς και για την προώθηση της 

διατήρησης και της βιώσιμης χρήσης του φυσικού κεφαλαίου. Αυτό σημαίνει προστασία 

της ποιότητας του εδάφους, του αέρα και των υδάτων, διατήρηση της βιοποικιλότητας 

και μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. 

 

 

Το κυβερνητικό όραμα για τη βιομάζα το 2030  

Η βιομάζα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών, των 

υλικών, των μεταφορών και της ενέργειας. Για να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα 

επαρκούς ποσότητας βιομάζας, τα αποθέματα βιομάζας πρέπει να αυξηθούν και η 

βιομάζα να χρησιμοποιηθεί με βέλτιστο τρόπο. 

Ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι η χρήση βιομάζας μόνο για τους τομείς εκτός των 

τροφίμων και των ζωοτροφών, όταν δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές λύσεις : 

• Χημικές ουσίες και υλικά 

• Αεροπλοΐα και ναυτιλία 

• Βαριά οδική μεταφορά μεγάλων αποστάσεων 

• Βιομηχανική θέρμανση υψηλής θερμοκρασίας. 

 

Βραχυπρόθεσμα, η χρήση βιομάζας είναι ζωτικής σημασίας για την πραγματοποίηση των 

στόχων της Ενεργειακής Συμφωνίας και της πολιτικής για το κλίμα.  

(Σημειώνεται ότι η Ενεργειακή Συμφωνία για την Αειφόρο Ανάπτυξη που συμφωνήθηκε 

το 2013 από την κυβέρνηση, τους εργοδότες, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τις 

περιβαλλοντικές οργανώσεις, περιέχει διατάξεις για τη διατήρηση της ενέργειας, την 

προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τη δημιουργία θέσεων εργασίας). 

 

Πολιτική για την καινοτομία 

Η μετάβαση σε μια κυκλική και βιοβασισμένη οικονομία δημιουργεί ευκαιρίες για πιο 

προσεκτική και αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων, για τη σύνδεση νέων 

αγορών και την τόνωση της ανταγωνιστικότητας. 

 

Κλίμα και ενεργειακή μετάβαση 

Στόχος του ενεργειακού προγράμματος της Ολλανδίας είναι η μείωση των εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα κατά 80-95% έως το 2050. Πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις 



με οργανισμούς πολιτών, τον επιχειρηματικό τομέα και κρατικούς φορείς, προκειμένου 

να προσδιοριστεί τι μπορεί και τι πρέπει να γίνει για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Δύο 

βασικοί πυλώνες του ενεργειακού προγράμματος είναι ο νόμος για το κλίμα ο οποίος 

καθορίζει τις βασικές πτυχές της πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια και η συμφωνία 

για το κλίμα. 


