
Στις 20 Σεπτεμβρίου κατα-
τέθηκε επισήμως στο ολ-
λανδικό Κοινοβούλιο ο 
κρατικός προϋπολογισμός 
της χώρας για το έτος 
2023. Ο εν λόγω προϋπο-
λογισμός είναι αυξημένος 
κατά €20 δισ., ανερχόμε-
νος σε €366 δισ., ενώ 
στόχος είναι έως το 2027 
να αυξηθεί κατά €50 δισ.  

Κύριο στοιχείο του νέου 
προϋπολογισμού είναι η 
εκταμίευση δισεκατομμυ-
ρίων από την ολλανδική 
Κυβέρνηση με σκοπό την 
άμβλυνση των επιπτώσε-
ων από τη ραγδαία αύξη-
ση του ενεργειακού κό-
στους. Στο πλαίσιο αυτό, 
προβλέπονται φοροελα-
φρύνσεις για τους εργαζο-
μένους, αύξηση των κοι-
νωνικών επιδομάτων για 
την αντιμετώπιση της α-
κρίβειας και εν γένει μέτρα 
για την ενίσχυση της αγο-
ραστικής δύναμης των 
πολιτών  

Αναλυτικότερα, οι δαπάνες 
του προϋπολογισμού ανά 
Υπουργείο/Τομέα κατανέ-
μονται ως εξής: 

Υγεία, Πρόνοια και Α-
θλητισμός: €95,1 δισ. 
Κύρια επιδιωκόμενη πολι-
τική: η κρατική φροντίδα 
για τους ηλικιωμένους δεν 
θα πρέπει στο εξής να θε-
ωρείται δεδομένη και στο 
μέλλον οι Ολλανδοί πολί-
τες θα πρέπει οι ίδιοι να 
μεριμνούν και να καταβάλ-
λουν χρήματα για το θέμα 
αυτό.  

Κοινωνικές Υποθέσεις 
και Εργασία: €93,5 δισ. 
Κύρια επιδιωκόμενη πολι-
τική: μείωση της φτώχειας 
και πλήρωση των θέσεων 
εργασίας.  

Εκπαίδευση, Πολιτι-
σμός και Επιστήμες: 
€49,7 δισ. Αναγνώριση ότι 
οι αυξημένες δαπάνες δεν 
μπορούν να επιλύσουν σε 
σύντομο διάστημα το πρό-
βλημα της έλλειψης εκπαι-
δευτικών.  

Οικονομικές Υποθέσεις 
και Κλίμα: €15,9 δισ. 
Αναγνώριση ότι χρειάζεται 
αύξηση των λαμβανόμε-
νων μέτρων και των μέ-
σων προκειμένου η Κυ-
βέρνηση να επιτύχει τους 
φιλόδοξους στόχους της 
ως προς την κλιματική 
αλλαγή.  

Εξωτερικές Υποθέσεις: 
€15,3 δισ. Κύρια επιδιωκό-
μενη πολιτική: Αυξημένη 
ευρωπαϊκή συνεργασία 
καθώς και αυξημένη ολ-
λανδική επιρροή στις Βρυ-
ξέλλες.  

Δικαιοσύνη και Ασφά-
λεια: €15,1 δισ. Αναγνώ-
ριση ότι η μετανάστευση 
έχει καταστεί ένα μεγάλο 
πρόβλημα το οποίο επίσης 
συνεπάγεται σημαντικές 
δαπάνες. 

Άμυνα: €14,9 δισ. Κύριος 
στόχος (υπό τη σκιά και 
της ρωσικής εισβολής  
στην Ουκρανία): διαθεσι-

μότητα ελικοπτέρων Απά-
τσι και προστατευτικών 
στολών κατά του χημικού 
πολέμου. 

Υποδομές και Διαχείρι-
ση Υδάτων: €12,9 δισ. 
Κύριο θέμα: Αντιμετώπιση 
των δυσκολιών από το 
γεγονός ότι το μαλακό 
έδαφος στην Ολλανδία 
θέτει σε κίνδυνο πολλές 
υποδομές και δημιουργεί 
προβλήματα στις μεταφο-
ρές. 

Δημοσιονομικός τομέ-
ας: €11,7 δισ. Κύρια επιδι-
ωκόμενη πολιτική: ενίσχυ-
ση της αγοραστικής δύνα-
μης των πολιτών (ιδίως 
της κατώτερης εισοδημα-
τικής τάξης). 

Εσωτερικά θέματα και 
Σχέσεις του Βασιλείου: 
€9,2 δισ. Αναγνώριση ότι 
στη χώρα απαιτούνται 
πολύ περισσότερες κατοι-
κίες από αυτές που κατα-
σκευάζονται.  

Γεωργία, Φύση και 
Ποιότητα Τροφίμων: €3 
δισ. Κύρια επιδιωκόμενη 
πολιτική: θεμελιώδης με-
ταρρύθμιση του αγροτικού 
τομέα.  

Κονδύλιο για τον Βασι-
λέα και την Αυλή του: 
€50,2 εκατ.   
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θούν οικειοθελώς.  

Το Υπουργείο Οικονομικών 
τονίζει ότι δεν αναμένει 
έκτακτη κατάσταση εφέ-
τος τον χειμώνα καθώς οι 
εγκαταστάσεις αποθήκευ-
σης αερίου γεμίζουν με 
καλό ρυθμό και επί του 
παρόντος γίνεται σημαντι-
κή εξοικονόμηση αερίου, 
καθώς μάλιστα οι υψηλές 
τιμές ανάγκασαν τις εται-
ρείες να μειώσουν την 
παραγωγή τους. Σύμφωνα 
με την Στατιστική Υπηρε-
σία, η βιομηχανία χρησι-
μοποίησε ήδη 30% λιγότε-
ρο φυσικό αέριο το πρώτο 
εξάμηνο του έτους σε σχέ-
ση με την ίδια περίοδο 
πέρυσι. 

Η επίμονα υψηλή τιμή του 
φυσικού αερίου φαίνεται 
επομένως να καθίσταται 
μεγαλύτερο πρόβλημα 
από την έλλειψή του κα-
θεαυτή. Ο κλάδος της χη-
μικής βιομηχανίας προει-
δοποίησε ήδη ότι οι εται-
ρείες μεταφέρουν την πα-

Tο ολλανδικό Υπουργείο 
Οικονομικών και Κλιματι-
κής Πολιτικής, καθορίζε το 
Σχέδιο Προστασίας και 
Ανάκτησης Φυσικού Αερί-
ου, το οποίο θα τεθεί σε 
ισχύ μόλις προκύψουν 
ελλείψεις φυσικού αερίου 
σε προβληματικό βαθμό.  

Αν υπάρξει οξεία έλλειψη 
φυσικού αερίου, περίπου 
250.000 ενεργοβόρες εται-
ρείες θα υποχρεωθούν να 
μειώσουν την κατανάλωση 
φυσικού αερίου κατά 
20%. Εάν δεν επιτευχθεί 
επαρκής μείωση , εταιρείες 
ή κλάδοι θα πρέπει να 
κλείσουν εντελώς.  

Από πλευράς ολλανδικών 
βιομηχανιών προτείνεται, 
εάν υπάρξει περίπτωση 
ανάγκης, να μην επιλέξει η 
Κυβέρνηση ποιες εταιρείες 
θα πρέπει να είναι οι πρώ-
τες που θα απενεργοποιη-
θούν αλλά να υπάρξει ένα 
σύστημα κατά το οποίο οι 
εταιρείες θα αποζημιώνο-
νται εάν απενεργοποιη-

ραγωγή τους σε χώρες 
όπου η ενέργεια είναι 
φθηνότερη. 

Παρά τα ανωτέρω, ο Ευ-
ρωπαίος Επίτροπος Tim-
mermans υποστηρίζει ότι 
η ολλανδική Κυβέρνηση 
εξακολουθεί να μην παίρ-
νει αρκετά σοβαρά την 
ενεργειακή κρίση και ως εκ 
τούτου δεν ενημερώνει,  
τους πολίτες για το πόσο 
ανησυχητική είναι η κατά-
σταση. Επίσης, ο ίδιος 
ζητά τη λήψη μέτρων 
όπως λ.χ.κυβερνητική πα-
ρέμβαση και ο καθορισμός 
της τιμής της ενέργειας 
για τα πρώτα 1.500 κ.μ. 
(μέση ετήσια κατανάλωση 
φυσικού αερίου) στην τιμή 
Ιανουαρίου. Σύμφωνα με 
τον Timmermans, αυτά τα 
χρήματα θα μπορούσαν να 
προκύψουν από τη φορο-
λόγηση των ενεργειακών 
εταιρειών, οι οποίες απο-
κομίζουν τεράστια κέρδη 
χάρη στην υψηλή τιμή του 
ηλεκτρικού ρεύματος.  

ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 1ο εξάμηνο 2022 

Σχέδιο  Προστασίας και Ανάκτησης Φυσικού Αερίου  
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 Αξία σε εκ. € 

1ο 6μηνο 

2020 

1ο 6μηνο 

2021 

1ο 6μηνο 

2022 

Μεταβολή 1ο 
6μηνο 2022/21 % 

Μεταβολή 1ο 
6μηνο 2022/20% 

Εξαγωγές 291 406 579 42,61% 98,97% 

Εισαγωγές 1170 1328 1524 14,76% 30,26% 

Όγκος 1461 1734 2103 21,28% 43,94% 

Ισοζύγιο -879 -922 -945     

Κάλυψη εξαγ/εισαγ 24,87 30,57 37,99     

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Ολλανδίας για 
το ελληνο-ολλανδικό εμπόριο,   το πρώτο εξάμηνο του 2022  καταγράφηκε 
σημαντική αύξηση ελληνικών εξαγωγών  42,6% σε σύγκριση με το 2021 
(579 εκ. € το 2022 έναντι 406 εκ. € το 2021). Σε σχέση με το 2020 οι εξα-
γωγές μας διπλασιάστηκαν (99%). Οι εισαγωγές μας αυξήθηκαν κατά 
14,7% κατά το πρώτο εξάμηνο σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2021. 
Ο όγκος του διμερούς εμπορίου παρουσίασε αύξηση 21,3%, ενώ το εμπο-
ρικό έλλειμμα για την χώρα μας βελτιώθηκε σημαντικά. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Groningen_gas



Σύμφωνα με μελέτη 
που ανατέθηκε από τον 
ολλανδό Υπουργό Ενέρ-
γειας Rob Jetten σε ανε-
ξάρτητους εμπειρογνώ-
μονες τόσο οι μεγάλοι 
όσο και οι μικροί πυρη-
νικοί σταθμοί μπορούν 
να διαδραματίσουν 
«σημαντικό ρόλο» στο 
ολλανδικό ενεργειακό 
σύστημα καθώς και να 
συμβάλουν στην μείω-
ση εξάρτησης της χώ-
ρας από εισαγωγές ορυ-
κτών καυσίμων.  

Η συμφωνία του κυβερ-
νώντος συνασπισμού 
περιλαμβάνει σχέδια για 
κατασκευή 2 μεγάλων 
πυρηνικών σταθμών 
καθώς και παράταση 
λειτουργίας του υπάρ-
χοντος πυρηνικού σταθ-
μού στο Borssele. Σύμ-
φωνα με ανωτέρω 
έκθεση, εάν η Ολλανδία 
επιλέξει την πυρηνική 
ενέργεια και δεν σημει-
ωθούν υπερβάσεις  χρό-
νου κατασκευής και 
προϋπολογισμού, θα 
υπάρξει «σημαντικός 
ρόλος» για αυτήν την 
μορφή ενέργειας  στην 
χώρα. «Εάν η πυρηνική 
ενέργεια δεν περιλαμβά-

νεται στο ολλανδικό 
μείγμα παραγωγής, αυ-
ξάνεται η εξάρτηση από 
εισαγωγές ενέργειας». 

Επίσης η  πυρηνική ε-
νέργεια συμβάλλει στην 
μείωση εξάρτησης από 
εισαγωγές σπάνιων πό-
ρων. Οι άμεσες και 
έμμεσες ανάγκες σε 
πρώτες ύλες της Ολλαν-
δίας είναι υψηλές δεδο-
μένου ότι αυτές είναι 
απαραίτητες για παρα-
γωγή αιολικής και ηλια-
κής ενέργειας, μπατα-
ριών, ηλεκτρολύσεων 
και ηλεκτρικών αυτοκι-
νήτων. Η πυρηνική ε-
νέργεια χρειάζεται πα-
ρόμοιες πρώτες ύλες, 
αλλά σημαντικά λιγότε-
ρες ανά kWh.  Ειδικά 
μακροπρόθεσμα, «ο 
σχετικός αντίκτυπος της 
πυρηνικής ενέργειας θα 
αυξηθεί και επομένως η 
εξάρτηση από εν λόγω 
πόρους θα μειωθεί». Αν 
και υπάρχει ευρεία πλει-
οψηφία στο Κοινοβούλι-
ο υπέρ της παραγωγής  
περισσότερης πυρηνικής 
ενέργειας, τα σχέδια για 
προώθησή της αποτυγ-
χάνουν συνεχώς. Οι ε-
ρευνητές πιστεύουν ότι 
η Κυβέρνηση οφείλει να 

διαδραματίσει ενεργό 
ρόλο προσφέροντας 
μακροπρόθεσμη ασφά-
λεια στους επενδυτές. 

Η κατασκευή εγκατα-
στάσεων οι οποίες πρέ-
πει να πληρούν τις υψη-
λότερες απαιτήσεις α-
σφάλειας, θα μπορούσε 
να διαρκέσει χρόνια. Οι 
ερευνητές εκτιμούν ότι, 
εάν η κατασκευή ξεκι-
νούσε τώρα, οι μεγάλες 
μονάδες παραγωγής 
ενέργειας θα μπορού-
σαν να λειτουργήσουν 
σε 11 χρόνια.  

«Οι πυρηνικοί σταθμοί 
απαιτούν σημαντικές 
επενδύσεις και η συνο-
λική περίοδος ανάπτυ-
ξης κατά την οποία δεν 
υπάρχουν έσοδα είναι 
μεγάλη. Η ανάλυση των 
διαφορετικών μοντέλων 
χρηματοδότησης κατα-
δεικνύει ότι οδηγεί σε 
χαμηλότερο κόστος για 
τους καταναλωτές ηλε-
κτρικής ενέργειας εάν 
το κράτος όχι μόνο δια-
σφαλίσει τη μακροπρό-
θεσμη κατανάλωση ως 
συμβαλλόμενο μέρος, 
αλλά και συμμετέχει 
ενεργά στις φάσεις ανά-
πτυξης».                                                                                      

 

Ολλανδική μελέτη διαβλέπει «σημαντικό ρόλο» για την πυρηνική ενέργεια  

μένου επίπεδο 13,7%. 
Η νομισματική υποτίμη-
ση στην Ολλανδία, 
όπως υπολογίζεται από 
τη Στατιστική Υπηρεσία, 
είναι υψηλότερη από 
τον μέσο όρο της ευρω-
ζώνης (10%τον Σεπτέμ-
βριο). 

Η ενέργεια και τα καύσι-
μα ήταν 114% πιο ακρι-
βά τον Σεπτέμβριο από 
ό,τι πριν από ένα χρόνο, 
τα τρόφιμα και ο κα-
πνός «μόνο» 10,5%.  
Εν τω μεταξύ, η Κυβέρ-

νηση έχει ανακοινώσει 
δέσμη μέτρων για να 
μετριάσει τον αντίκτυπο 
στην αγοραστική δύνα-
μη των πολιτών. Επισή-
μως, θα υπάρχει ανώτα-
το όριο τιμών για το 
φυσικό αέριο και την 
ηλεκτρική ενέργεια από 
1ης Ιανουαρίου. Πάνω 
από ένα ορισμένο επίπε-
δο κατανάλωσης, ο δα-
σμός θα μειωθεί στο 
επίπεδο πριν από τη 
ρωσική εισβολή στην 
Ουκρανία. πάνω από 
αυτό, θα ισχύει η τιμή 
αγοράς  

Ο ολλανδικός πληθωρι-
σμός κατέρριψε  νέο 
ρεκόρ και διαμορφώθη-
κε  σε  17,1% σε ετήσια 
βάση από  τον Σεπτέμ-
βριο. Στην ευρωζώνη, οι 
τιμές αυξάνονται ταχύ-
τερα μόνο στις χώρες 
της Βαλτικής. Το επικεί-
μενο ανώτατο όριο τι-
μών για το φυσικό αέρι-
ο και το ρεύμα θα περι-
ορίσει τη ζημιά, σε βά-
ρος του Δημοσίου. 

Τον περασμένο μήνα, ο 
πληθωρισμός  έφτασε 
ήδη σε άνευ προηγου-

Page 3 Σεπτέμβριος 2022 

Ο πληθωρισμός καταρρίπτει  νέο ρεκόρ: 17,1 %τον Σεπτέμβριο 

https://www.statista.com/statistics/276708/inflation-

rate-in-the-netherlands/ 

https://www.euractiv.com/section/energy/news/dutch-

cabinet-to-reveal-plans-for-new-nuclear-power-plants/ 



 

 
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΧΑΓΗ        

 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

        Πορεία Χρηματιστηρίου Αμστερνταμ τον Σεπτέμβριο 2022—Δείκτης ΑΕX   

Διεύθυνση: 
Amaliastraat 1, 2514 JC The Hague, 
The Netherlands  
 
Ωράριο (ώρα Ελλάδος): 
09.00 - 17.00  
 
Τηλέφωνο: 
(0031 70) 356 1199  
 
Ηλ.Ταχυδρομείο: 
ecocom-hague@mfa.gr  
 
Ιστοσελίδα 
www.agora.mfa.gr  

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ  

Energy Trade Show  
Διάρκεια: 11-13 Οκτωβρίου  
Οργανωτής: 54Events B.V.   
Εκθεσιακός χώρος: Brabanthallen Diezekade 2, 5222 AK ’s-
Hertogenbosch   
E-mail: beurs@54events.nl   
Website: https://www.vakbeursenergie.nl/en/  
 

Europort Rotterdam 2023 - International Shipping Exhibi-
tion 
Διάρκεια: 7-10 Νοεμβρίου 
Οργανωτής: Rotterdam Ahoy 
Εκθεσιακός χώρος: “Rotterdam Ahoy”, Ahoy-weg 10, 3084 BA 
Rotterdam 
E-mail: info@europort.nl   
Website: https://www.europort.nl/en/  
 

METSTRADE 2022 –Marine Equipment Trade Exhibition  
Διάρκεια: 15-17 Νοεμβρίου 
Οργανωτής: RAI Amsterdam 
Εκθεσιακός χώρος: “RAI Amsterdam” (Convention Centre), 
Europaplein, 1078 GZ   
E-mail: metstrade@rai.nl  
Website: www.metstrade.com   
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Free From Food Expo Amsterdam 2022 – Functional & 
Health   
             Ingredients Exhibition  
Διάρκεια: 22-23 Νοεμβρίου 
Οργανωτής: RAI Amsterdam 
Εκθεσιακός χώρος: “RAI Amsterdam”, Europaplein, 1078 GZ, 
Amsterdam  
Website: https://amsterdam.freefromfoodexpo.com/  
 
Offshore Energy Exhibition  Conference  
Διάρκεια: 29-30 Νοεμβρίου 
Οργανωτής: RAI Amsterdam 
Εκθεσιακός χώρος: “RAI Amsterdam”, Europaplein, 1078 GZ, 
Amsterdam 
Website: https://www.offshore-energy.biz/offshore-energy-
2022/ 
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