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Ενεργειακή μετάβαση στην Ολλανδία 

 
Σύμφωνα με Έκθεση της εταιρείας συμβούλων PwC τέσσερις μεγάλες ολλανδικές εταιρείες 

ενεργειακών  δικτύων πρόκειται να επενδύσουν 102 δισ. ευρώ την επόμενη 30ετία  σε  έργα 

επέκτασης και ενίσχυσης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο ενεργειακής μετάβασης 

της οικονομίας. 

Το μεγαλύτερο κόστος αφορά σύνδεση υπεράκτιων αιολικών πάρκων, τοποθέτηση καλωδίων 

υψηλής τάσης και λειτουργία υποσταθμών μετασχηματισμού τάσης. Υπολογίζεται ότι η ζήτηση 

ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι τουλάχιστον διπλάσια το 2050, κυρίως λόγω ηλεκτροκίνησης της 

βιομηχανίας και της υλικοτεχνικής υποστήριξης (logistics).  

Ήδη οι εταιρείες ενεργειακών δικτύων έχουν επενδύσει σημαντικά ποσά σε δίκτυα φυσικού αερίου 

και ηλεκτρικής ενέργειας και προβλέπεται αξιόλογη αύξησή τους τις επόμενες δεκαετίες. Ωστόσο οι 

χρηματοδοτικές ανάγκες  τις οποίες συνεπάγονται εν λόγω έργα, δημιουργούν προβληματισμό στις  

εν λόγω  εταιρείες (που ανήκουν στην  Κεντρική Κυβέρνηση, τις Περιφέρειες και τους Δήμους) ως 

προς την κάλυψη της διαφοράς μεταξύ εσόδων και δαπανών, η οποία εκτιμάται σε 41 δισ. ευρώ 

έως το 2050. Υπολογίζεται ότι ποσό 20 έως 30 δισ. € θα αφορά τόκους για δάνεια που θα 

απαιτηθούν για την υλοποίηση των έργων. Οι Περιφέρειες και οι Δήμοι αντιδρούν στην κάλυψη 

των εξόδων με μετακύλισή τους στους πολίτες μέσω αύξησης φορολογίας, ενώ οι εταιρείες 

ενεργειακών δικτύων αμφισβητούν την δυνατότητα των κυβερνήσεων να δανειστούν φθηνά. 

Η Έκθεση της εταιρείας συμβούλων PwC προτείνει τροποποίηση του νόμου ώστε πέραν της 

κρατικής συμμετοχής, να επιτρέπει στα συνταξιοδοτικά ταμεία να είναι μέτοχοι σε εταιρείες 

δικτύου. Επίσης ως εναλλακτική λύση υποστηρίζει την χρηματοδότηση μέσω δημόσιων πόρων.  

Οι συντάκτες της Έκθεσης  θεωρούν  ότι  έως το 2050  το μέσο κόστος δικτύου ανά νοικοκυριό  

θα αυξηθεί από 440 ευρώ ετησίως σε 600 ευρώ ετησίως. Εν λόγω αύξηση δεν κρίνεται ως 

υπερβολική δεδομένου ότι αναμένεται αύξηση πληθυσμού και ως εκ τούτου αύξηση του αριθμού 

των συνδέσεων, γεγονός που θα κατανείμει το κόστος σε μεγαλύτερο αριθμό πελατών. 

Οι ερευνητές είναι της γνώμης ότι αν και η Ολλανδία το 2002 έχει ήδη πετύχει τον στόχο μείωσης 

κατά 25% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε σύγκριση με το 1990, απαιτείται περαιτέρω 

επιτάχυνση ενεργειών για πλήρη ενεργειακή μετάβαση της χώρας, ήτοι εκπομπές  2,5% -  0%   

έως το 2050.  

Σύμφωνα με την Έκθεση, το 2030 οι εκπομπές CO2 θα είναι 44% λιγότερες από ότι το 2019,  ενώ 

η εγκατεστημένη ισχύς αιολικής και ηλιακής ενέργειας θα αυξηθεί από 35 σε 59 gigawatts κατά 

την διάρκεια αυτής της περιόδου.                                                                                                     
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