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Συνομιλίες Ολλανδίας- Γερμανίας - σενάρια έκτακτης ανάγκης για  το φυσικό αέριο 
 
Η Ολλανδία και η Γερμανία προσπαθούν να συντονίσουν σχέδια έκτακτης ανάγκης που εκπονούν 
για την κρίση φυσικού αερίου, καθώς οι οικονομίες τους είναι αλληλένδετες σε μεγάλο βαθμό. 
Χαρακτηριστικά ο Ολλανδός Υπουργός Ενέργειας, κ. Rob Jetten, δήλωσε ότι «εάν η περιοχή του 
Ρουρ σταματήσει, αυτό θα επηρεάσει το λιμάνι του Ρότερνταμ την ίδια μέρα».  
Ως εκ τούτου, η ολλανδική Κυβέρνηση βρίσκεται σε συνομιλίες με εταιρείες της χώρας, για να 
διαπιστώσει εάν είναι διατεθειμένες να διακόψουν νωρίτερα τη χρήση φυσικού αερίου προκειμένου 
να αποφευχθεί ο τερματισμός λειτουργίας των επιχειρήσεων στη Γερμανία. Οι ίδιες οι ολλανδικές 
εταιρείες προσφέρονται να μειώσουν νωρίτερα την παραγωγή τους κατά 10%, εάν κάτι τέτοιο 
αποτρέψει τις γερμανικές εταιρείες, από τις οποίες εξαρτώνται, να σταματήσουν την παραγωγή 
τους.  
 
Δεδομένου ότι η Ρωσία άρχισε να προμηθεύει ξανά τη Γερμανία με φυσικό αέριο μέσω του 
αγωγού Nordstream, η απειλή της έλλειψης φυσικού αερίου έχει υποχωρήσει προς το παρόν. Στην 
παρούσα κατάσταση, η Ολλανδία μπορεί να εξοικονομήσει αρκετό φυσικό αέριο και να 
αναπληρώσει τα χειμερινά αποθέματα για να αντεπεξέλθει κατά την περίοδο του χειμώνα. Επειδή 
όμως η κατάσταση στη Γερμανία είναι διαφορετική, τα ολλανδικά σχέδια διακοπής λειτουργίας δεν 
εξαρτώνται αποκλειστικά από το τι συμβαίνει εντός της χώρας. 
 
Σύμφωνα με τον Ολλανδό Υπουργό, η κοινή μείωση της χρήσης φυσικού αερίου αποτελεί έναν 
τρόπο για να διατηρηθεί η οικονομία σε λειτουργία κατά το δυνατόν περισσότερο. Στόχος είναι να 
αποφευχθεί η διαβόητη «φάση 3» των σεναρίων έκτακτης ανάγκης, κατά την οποία η έλλειψη 
φυσικού αερίου θα υποχρεώσει την Κυβέρνηση να επιβάλει «δελτίο» στη χρήση του. Η ολλανδική 
εταιρεία φυσικού αερίου Gasunie εκτιμά ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί στην χώρα ακόμη και 
εάν διακοπεί η προμήθεια ρωσικού φυσικού αερίου για ένα χρόνο. Αλλά για τη Γερμανία, η φάση 3 
διαγράφεται στον ορίζοντα πολύ νωρίτερα με αποτέλεσμα να έχει πρόβλημα και η Ολλανδία. 
 
Από συνομιλίες με 251 ολλανδικές εταιρείες που είναι σημαντικοί καταναλωτές φυσικού αερίου, η 
οικονομική αλληλεξάρτηση με τη Γερμανία έχει αναδειχθεί ως μία από τις σημαντικότερες 
ανησυχίες. Η ολλανδική Κυβέρνηση επεξεργάζεται «σχέδιο διακοπής λειτουργίας» για να είναι 
προετοιμασμένη για όλες τις καταστάσεις. Εξετάζει επίσης τις έμμεσες επιπτώσεις στην περίπτωση 
που μία εταιρεία κλείσει το σύνολο ή μέρος της παραγωγής της. Μετά το καλοκαίρι θα πρέπει να 
γίνει σαφές σε ποιους μεγάλους καταναλωτές  θα γίνει μείωση στη διάθεση φυσικού αερίου και με 
ποια σειρά. 
 
Η Ολλανδία χρησιμοποιεί ήδη 20% λιγότερο αέριο σε σύγκριση με το 2017 και η Κυβέρνησή  
θεωρεί ότι θα καταφέρει να αποθηκεύσει αρκετό αέριο για το χειμώνα. Θεωρεί επίσης ότι έχει ήδη 
εκπληρώσει την απαίτηση της Ε.Επιτροπής για μείωση κατά 15% της χρήσης φυσικού αερίου σε 
υποχρεωτική βάση, χάρη στα δικά της αποθέματα φυσικού αερίου.  
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