
1 
 

Μέτρα Ολλανδίας για την μετάβαση στην κυκλική οικονομία. 

 

 

Όσον αφορά την πολιτική της χώρας για την μετάβαση στην κυκλική οικονομία η κυβέρνηση 

στοχεύει να είναι  κυκλική η ολλανδική οικονομία μέχρι το 2050. Για να επιτευχθεί αυτό, έχει 

αναπτύξει το κυβερνητικό σχέδιο για την κυκλική οικονομία στο οποίο συμμετέχουν αρκετά 

Υπουργεία και που περιλαμβάνει όλα τα προγράμματα που αποσκοπούν στην 

αποτελεσματικότερη διαχείριση των πρώτων υλών π.χ. διαχείριση αποβλήτων, πράσινη 

ανάπτυξη και βιοποικιλότητα. 

Στο κυβερνητικό πρόγραμμα «Nederland circulair in 2050» (Σεπτέμβριος 2016), η κυβέρνηση 

περιγράφει πώς μπορεί να μετατραπεί η οικονομία σε μια βιώσιμη, πλήρως κυκλική 

οικονομία το 2050.  

Το Υπουργείο Υποδομών και Διαχείρισης των Υδάτων διοργανώνει κάθε χρόνο την Εθνική 

Διάσκεψη για την κυκλική Οικονομία και ο Ολλανδικός Οργανισμός Περιβαλλοντικής 

Αξιολόγησης εκπονεί μια έκθεση προόδου κάθε δύο χρόνια. 

Τον Ιανουάριο του 2017, 180 μέρη υπέγραψαν την «Συμφωνία Πρώτων Υλών» που 

περιγράφει πως η ολλανδική οικονομία  θα στραφεί σε επαναχρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες. 

Η συμφωνία υπογράφηκε από εργοδοτικές οργανώσεις, Δήμους, ενώσεις εργαζομένων και 

κυβερνητικούς οργανισμούς. 

Τον Φεβρουάριο τ.ε. το υπουργικό συμβούλιο παρουσίασε το Πρόγραμμα Εφαρμογής της 

Κυκλικής Οικονομίας. Το πρόγραμμα εφαρμογής αναφέρεται σε συγκεκριμένες δράσεις και 

σχέδια για την περίοδο 2019 έως 2023. 

Επίσης, τον Φεβρουάριο τ.ε. η Υφυπουργός Υποδομών και Διαχείρισης Υδάτων καθόρισε το 

αποκαλούμενο «Πλαστικό Σύμφωνο», το οποίο υπογράφηκε από περισσότερες από 70 

ολλανδικές επιχειρήσεις και περιβαλλοντικές οργανώσεις. Στόχος του είναι να μειωθεί η 

κατανάλωση πλαστικών κατά 20%, να ενισχύσει την επαναχρησιμοποίηση πλαστικών και να 

είναι όλα τα νέα πλαστικά 100% ανακυκλώσιμα. 

Στις 20 Φεβρουαρίου τ.ε., σε διάσκεψη του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), η 

Ολλανδία επικύρωσε τη Σύμβαση του Χονγκ Κονγκ η οποία αναφέρεται  στην ασφαλή και 

περιβαλλοντικώς ορθή διάλυση και ανακύκλωση των ποντοπόρων σκαφών.  

Η ολλανδική κυβέρνηση επιθυμεί να τονώσει και να διευκολύνει τις καινοτομίες και τις 

επενδύσεις, ιδίως στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας. Ως εκ 

τούτου, η κυβέρνηση ξεκίνησε το πρόγραμμα Smart Regulation for Innovation που 

υποστηρίζει τις καινοτόμες επενδύσεις. 
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Στόχοι της κυκλικής οικονομίας  

Η κυβέρνηση έχει διατυπώσει 3 στόχους για να καταστήσει την οικονομία της Ολλανδίας 

κυκλική το συντομότερο δυνατόν:  

-Οι υφιστάμενες διαδικασίες παραγωγής να κάνουν πιο αποτελεσματική χρήση των πρώτων 

υλών, έτσι ώστε να απαιτούνται λιγότερες πρώτες ύλες. 

-Όταν απαιτούνται νέες πρώτες ύλες, η βιώσιμη παραγωγή, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

και γενικά οι διαθέσιμες πρώτες ύλες να χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότερο, 

όπως π.χ. η βιομάζα, δηλαδή η πρώτη ύλη από τα φυτά, τα δέντρα και τα απόβλητα τροφίμων. 

Αυτό καθιστά την Ολλανδία λιγότερο εξαρτώμενη από ορυκτά και ωφελεί το περιβάλλον.  

-Ανάπτυξη νέων μεθόδων παραγωγής και σχεδιασμός νέων προϊόντων. 

 

Το κυβερνητικό πρόγραμμα για μια κυκλική οικονομία, με τίτλο «Nederland circulair in 

2050», καθορίζει τι πρέπει να γίνει προκειμένου να αξιοποιηθούν οι πρώτες ύλες, τα προϊόντα 

και οι υπηρεσίες με πιο αποτελεσματικούς και εξυπνότερους τρόπους. Σε αυτή τη μετάβαση 

προς την κυκλική οικονομία συμμετέχουν η κυβέρνηση, εταιρείες, ινστιτούτα, ΜΚΟ και 

Δήμοι. 

Η κυβέρνηση λαμβάνει διάφορα μέτρα για να ενθαρρύνει τη μετάβαση στην κυκλική 

οικονομία. Για παράδειγμα, η νομοθεσία και οι κανονισμοί έχουν αλλάξει και γίνονται 

επενδύσεις από επιχειρήσεις που εργάζονται για μια κυκλική οικονομία.  

Τα μέτρα περιλαμβάνουν: τροποποίηση της νομοθεσίας και των κανονισμών, ευφυή κίνητρα 

στην αγορά, χρηματοδότηση, γνώση και καινοτομία, διεθνής συνεργασία. 

 

-Προώθηση της νομοθεσίας και των κανονισμών 

Οι νομοθεσίες και οι κανονισμοί που εμποδίζουν την καινοτομία θα πρέπει να τροποποιηθούν 

ή να εξαλειφθούν. Για παράδειγμα, αλλάζοντας τους κανονισμούς για τη διασυνοριακή 

μεταφορά αποβλήτων. Οι εταιρείες συχνά αποφασίζουν να μην μεταφέρουν τα απόβλητα 

εξαιτίας της γραφειοκρατίας. Αυτό σημαίνει ότι τα απόβλητα δεν επαναχρησιμοποιούνται. Οι 

νομοθεσίες και οι κανονισμοί που ενθαρρύνουν την καινοτομία θα πρέπει να αναπτυχθούν 

περαιτέρω.   

 

-Ευφυή κίνητρα στην αγορά 

Τα ευφυή κίνητρα στην αγορά μπορούν να συμβάλουν στη μετατροπή της αγοράς προϊόντων 

και υπηρεσιών σε κυκλική οικονομία π.χ. ενθαρρύνοντας τους παραγωγούς να χρησιμοποιούν 

πρώτες ύλες που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν συχνότερα ή απαιτώντας από τις 

κυβερνητικές υπηρεσίες να αγοράζουν μόνο κυκλικά προϊόντα.  
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-Χρηματοδότηση 

Η επένδυση σε ανακυκλώσιμα προϊόντα και υπηρεσίες έχει διαφορετικούς κινδύνους από την 

επένδυση σε άλλα προϊόντα και υπηρεσίες. Για παράδειγμα, οι κίνδυνοι και οι περίοδοι 

απόσβεσης είναι διαφορετικά. Η κατανομή του κόστους και του οφέλους είναι επίσης 

διαφορετική. Μέχρι στιγμής, λίγα είναι γνωστά για το πώς το κόστος των επιχειρήσεων στην 

κυκλική οικονομία σχετίζεται με τα έσοδά τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η 

κυβέρνηση προγραμματίζει να μελετήσει αυτό σε συνεργασία με τον Ολλανδικό Οργανισμό 

Επενδύσεων. Η κυβέρνηση επιθυμεί επίσης να υποστηρίξει επιχειρηματίες που 

δραστηριοποιούνται στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της εξοικονόμησης 

ενέργειας και της μείωσης των εκπομπών CO2 . 

 

-Γνώση και καινοτομία 

Για να δημιουργηθεί μια κυκλική οικονομία, η εκπαίδευση και η έρευνα είναι ζωτικής 

σημασίας, όπως και η διάδοση και η ανταλλαγή γνώσεων μέσα στα δίκτυα. Υπάρχει ανάγκη 

γνώσης για κάθε πτυχή της κυκλικής οικονομίας, από την τεχνολογία μέχρι τους φόρους και 

τις επιχορηγήσεις καθώς και την επίδραση στην αγορά εργασίας. Συνεπώς, η κυβέρνηση 

ενθαρρύνει τη δημιουργία δικτύων γνώσης και διαφοροποιημένων τρόπων ανταλλαγής 

γνώσεων. 

 

  

-Διεθνής συνεργασία 

Για να δημιουργηθεί μια κυκλική οικονομία στην Ολλανδία, απαιτούνται αλλαγές στην 

Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως. Αυτό συμβαίνει επειδή οι αλυσίδες εφοδιασμού πρώτων υλών 

και οι ροές αποβλήτων είναι παγκόσμιες.  Επίσης, πολλές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται 

διεθνώς. Για αυτό, η κυβέρνηση συνεργάζεται όσο το δυνατόν περισσότερο με άλλες χώρες, 

τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στα Ηνωμένα Έθνη.  

 

Μετάβαση στην κυκλική οικονομία 

 

Η κυβέρνηση έχει επιλέξει 5 οικονομικούς τομείς και αλυσίδες αξίας που θα είναι οι πρώτοι 

που θα στραφούν στην κυκλική οικονομία καθώς είναι σημαντικοί για την ολλανδική 

οικονομία και έχουν μεγάλη επίπτωση στο περιβάλλον.  

Οι 5 οικονομικοί τομείς είναι: βιομάζα και τρόφιμα, πλαστικά είδη, μεταποιητική βιομηχανία, 

κατασκευαστικός τομέας, καταναλωτικά αγαθά. 

 

-Βιομάζα και τρόφιμα 

Η βιομάζα (νεκρό, βιοαποικοδομήσιμο φυτικό υλικό και ζωικά λίπη) αποτελεί βασική πρώτη 

ύλη στην κυκλική οικονομία. Χρησιμοποιείται για τρόφιμα και ζωοτροφές, αλλά και για όλα 

τα είδη προϊόντων, όπως τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, το χαρτί, τα χημικά και η 

ενέργεια. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να μειωθούν οι εκπομπές CO2  και η εξάρτηση από 

http://www.nederlandsinvesteringsagentschap.nl/english
http://www.nederlandsinvesteringsagentschap.nl/english
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τα ορυκτά καύσιμα. Η χρήση βιομάζας θα καταστήσει την οικονομία πιο οικολογική (βιο-

οικονομία), ειδικά στους τομείς που συμβάλλουν σημαντικά στις εξαγωγές.  

-Πλαστικά είδη 

Σε παγκόσμια κλίμακα, παράγονται 299 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών ετησίως, εκ των 

οποίων το 20% στην Ευρώπη. Τα περισσότερα πλαστικά χρησιμοποιούνται για συσκευασία: 

το ποσοστό στην Ευρώπη είναι σχεδόν 40%. Ταυτόχρονα, όλο και περισσότερα 

βιοαποδομήσιμα πλαστικά μπαίνουν στην αγορά, ως εναλλακτική λύση στα πλαστικά που 

παράγονται από ορυκτά καύσιμα όπως το πετρέλαιο. Στόχος είναι να χρησιμοποιηθούν μόνο 

ανανεώσιμα πλαστικά μέχρι το 2050.  

 

-Μεταποιητική βιομηχανία 

 Όλο και περισσότερα προϊόντα παράγονται ειδικά σε τομείς όπως η βιομηχανία 

ηλεκτρονικών, μηχανών και αυτοκινήτων. Αυτό σημαίνει επίσης ότι χρησιμοποιούνται όλο 

και περισσότερες πρώτες ύλες. Η εξόρυξη και η επεξεργασία των πρώτων υλών δημιουργούν 

προβλήματα για το περιβάλλον, το κλίμα και τη βιωσιμότητα. Ταυτόχρονα, οι πρώτες ύλες 

γίνονται ολοένα και πιο σπάνιες. Η ποιότητα των πρώτων υλών μειώνεται επίσης. Η 

κυβέρνηση θέλει να καταστήσει την επιχειρηματική κοινότητα πιο ενήμερη όσον αφορά στην 

ευπάθεια των φυσικών πόρων. Μέχρι το 2050 πολλά κρίσιμα υλικά θα πρέπει να 

επαναχρησιμοποιηθούν και να ανακυκλωθούν, συμπεριλαμβανομένων σπάνιων πρώτων υλών 

όπως τα μέταλλα «σπάνιων γαιών». Επαναχρησιμοποίηση σημαίνει την επαναφορά ενός 

προϊόντος στην ίδια χρήση ενώ ανακύκλωση σημαίνει τη μετατροπή των υλικών σε νέες 

πρώτες ύλες.  

 

-Κατασκευαστικός τομέας  

Εκτιμάται ότι ο τομέας των κατασκευών χρησιμοποιεί το 50% όλων των πρώτων υλών, 

αντιπροσωπεύει το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας και το 30% της συνολικής 

κατανάλωσης νερού στην Ολλανδία. Το 40% των αποβλήτων είναι απόβλητα κατασκευών 

και κατεδαφίσεων. Ο κλάδος των κατασκευών είναι επίσης υπεύθυνος για το 35% των 

εκπομπών CO2. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες εξοικονόμησης 

ενέργειας και περιορισμού των εκπομπών CO2. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για πιο 

αποτελεσματική χρήση των πρώτων υλών και την μείωση των αποβλήτων. Μέχρι το 2050, τα 

κτίρια και οι άλλες κατασκευές πρέπει να κατασκευαστούν, να αναχρησιμοποιηθούν, να 

συντηρηθούν και να κατεδαφιστούν με βιώσιμο τρόπο. Πρέπει να είναι ενεργειακά ουδέτερα 

και κατασκευασμένα από βιώσιμα υλικά. 

 

-Καταναλωτικά αγαθά 

Τα απορριφθέντα καταναλωτικά αγαθά ήδη διαχωρίζονται και ανακυκλώνονται σε μεγάλη 

κλίμακα στην Ολλανδία. Ωστόσο, περίπου τα μισά από αυτά εξακολουθούν να 

αποτεφρώνονται ή να θάβονται. Η κυβέρνηση επιθυμεί όλα τα καταναλωτικά αγαθά να είναι 

βιώσιμα έως το 2050. Τα απόβλητα πρέπει να ανακυκλωθούν και να χρησιμοποιηθούν για την 

παραγωγή νέων προϊόντων.  


