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Σύμφωνα με προσωρινά
στοιχεία της Κεντρικής
Στατιστικής Υπηρεσίας
Ολλανδίας (CBS) για το
ελληνο-ολλανδικό εμπόριο το 1ο τρίμηνο 2022
σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2021,
καταγράφηκε σημαντική
αύξηση ελληνικών εξαγωγών 62,13% (274 εκ.
€ το 2022 έναντι 169
εκ. € το 2021) καθώς
και αύξηση 9,27% των
εισαγωγών μας (766 εκ.
€ το 2022 έναντι 701
εκ. € το 2021). Εξάλλου, υπάρχει σχεδόν
διπλασιασμός ελληνικών
εξαγωγών (95,71%) σε
σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του
2020. Ο όγκος του διμερούς εμπορίου παρουσίασε αύξηση 19,54%,
ενώ το εμπορικό ισοζύ-

γιο για την χώρα μας
βελτιώθηκε κατά 7,52%
σε σύγκριση με πέρυσι.
Σημειώνουμε επίσης ότι
η κάλυψη εξαγωγών/
εισαγωγών
αυξήθηκε
σημαντικά κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022
(35,77% το 2022 έναντι
24,11% το 2021), γεγονός που σημαίνει ότι οι
ελληνικές
εξαγωγές
προς την Ολλανδία αυξήθηκαν πολύ πιο γρήγορα από τις εισαγωγές
από την εν λόγω χώρα.
Όσον αφορά τις ελληνικές εξαγωγές ανά γενική
κατηγορία
προϊόντος,
παρατηρούμε ότι την
σημαντικότερη αύξηση
κατέγραψαν οι εξαγωγές ορυκτών καυσίμων,
πρώτων υλών και βιομηχανικών ειδών.

Όσον αφορά τις εισαγωγές της Ελλάδος από
την Ολλανδία, την μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψαν τα βιομηχανικά
είδη, τα διάφορα κατασκευασμένα είδη, τα
χημικά και τα τρόφιμα.
Αξιοσημείωτη
μείωση
κατέγραψαν οι ελληνικές εισαγωγές ορυκτών
καυσίμων.
Όσον αφορά τις ελληνικές εξαγωγές ανά κατηγορία προϊόντος (σε
SITC_2), την σημαντικότερη αύξηση κατέγραψαν οι εξαγωγές
πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου, μεταλλευμάτων και απορριμμάτων
μετάλλων,
σιδήρου και χάλυβα και
μη σιδηρούχων μετάλλων.

ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2022
Σύνταξη - Επιμέλεια

Αξία σε εκ. €

1ο τρίμηνο 2020

1ο τρίμηνο 2021

1ο τρίμηνο 2022*

Μεταβολή
2022/21 %

Μεταβολή
2022/20%

Εξαγωγές

140

169

274

62,13

95,71

Εισαγωγές

632

701

766

9,27

21,20

Όγκος

772

870

1.040

19,54

34,72

Ισοζύγιο

-492

-532

-492

7,52

-

Κάλυψη εξαγ./εισαγ.

22,15

24,11

35,77

Ευάγγελος Δαϊρετζής
Ελένη Καραγιάννη
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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
παραγωγή στην περιοχή
του Ρουρ σταματήσει,
αυτό θα επηρεάσει το
λιμάνι του Ρότερνταμ
την ίδια μέρα».
https://nltimes.nl/2022/03/06/netherlandswill-participate-new-lng-terminal-germany

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 πα-

ραγωγή
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.

Η Ολλανδία σχεδιάζει την κατασκευή δύο μικρών πυρηνικών σταθμών

https://www.delta.tudelft.nl/article/we-coulddo-perfectly-well-without-nuclear-power-stations

Η ολλανδική Κυβέρνηση
σχεδιάζει την κατασκευή
δύο μικρών πυρηνικών
σταθμών οι οποίοι να είναι
σε θέση να λειτουργήσουν
μετά το 2030. Πριν ωστόσο επεξεργασθεί λεπτομερέστερα τα εν λόγω σχέδια, πρόκειται να εξασφαλίσει μελέτες για τον ρόλο
που μπορεί να διαδραματίσει η πυρηνική ενέργεια
στον ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας, για θέματα ασφαλείας, για το εάν
υπάρχει επαρκής κοινωνική υποστήριξη και εάν η

πυρηνική ενέργεια
οικονομικά προσιτή.

είναι Ως εκ τούτου, διαβουλεύεται με άλλες ευρωπαϊκές
χώρες που σχεδιάζουν να
Επιπλέον, η Κυβέρνηση
κατασκευάσουν
πυρηνιεπιθυμεί να αποκτήσει
κούς σταθμούς ηλεκτροπρώτα περισσότερες γνώπαραγωγής ή το έχουν
σεις για την πυρηνική εήδη κάνει. Η Ολλανδία
νέργεια ως πηγή ηλεκτριεπίσης ελπίζει ότι θα μποκής ενέργειας, αλλά και
ρέσει να διδαχθεί από την
για τους κινδύνους ραδιεαρνητική εμπειρία του
νέργειας που η χρήση της
Ηνωμένου
Βασιλείου,
συνεπάγεται. Δεδομένου
όπου υπήρξε μεγάλη υότι η Ολλανδία δεν έχει
πέρβαση του προϋπολογικατασκευάσει πυρηνικούς
σμού για την κατασκευή
σταθμούς ηλεκτροπαραενός πυρηνικού εργοσταγωγής εδώ και δεκαετίες,
σίου.
αυτή η γνώση είναι πλέον
σχεδόν ανύπαρκτη.
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Η Ολλανδία εν όψει έλλειψης φυσικού αερίου στην Ευρώπη
Εμπρός στην ισχυρή
πιθανότητα
διακοπής
της παροχής φυσικού
αερίου από τη Ρωσία
στη Γερμανία, το σενάριο που διαγράφεται για
το ερχόμενο φθινόπωρο
στην Ολλανδία περιλαμβάνει άδεια ράφια στα
σούπερ μάρκετ της, εργοστάσια σε παύση και
μεγαλύτερες ποσότητες
φυσικού αερίου από τα
κοιτάσματα του Γκρόνινγκεν προς την Γερμανία. Επιπλέον, ειδικοί
στον τομέα της ενέργειας προειδοποιούν ότι
«θα ληφθούν μέτρα
που δεν θα κάνουν τους
ανθρώπους ευτυχισμένους».
Το ενδεχόμενο διακοπής
παροχής φυσικού αερίου από την Ρωσία στην
Γερμανία θα αποτελέσει
σοβαρό πρόβλημα όχι
μόνο για τη Γερμανία
αλλά και για την Ολλανδία, η οποία νωρίτερα

εφέτος είχε αρχίσει ήδη
να μεταφέρει φυσικό
αέριο στην πρώτη. Ο
Ολλανδός
Υπουργός
Κλίματος και Ενέργειας
Rob Jetten έχει ζητήσει
από το Βερολίνο να ενεργοποιήσει ξανά τους
πυρηνικούς σταθμούς
ηλεκτροπαραγωγής ενώ
επανέρχεται στο προσκήνιο το κοίτασμα του
Γκρόνινγκεν, παρ’ όλο
που η επανενεργοποίησή του θεωρούταν η
έσχατη λύση.
Πλέον, εντείνονται οι
φωνές που επικρίνουν
την πολιτική ενεργειακής εξάρτησης η οποία
ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια από την
Ολλανδία και την υπόλοιπη Ευρώπη καθώς
και το γεγονός ότι οι
ολλανδικοί
σταθμοί
άνθρακα και πυρηνικής
ενέργειας έκλεισαν προκειμένου η ηλεκτρική
ενέργεια να εξασφαλίζε-

ται από ανανεώσιμες
πηγές, χωρίς ωστόσο το
δίκτυο της χώρας να
είναι σε θέση να τις διαχειριστεί. Ειδικοί του
ενεργειακού τομέα εκτιμούν ότι η Ολλανδία
δεν θα μπορέσει να απεξαρτηθεί από το φυσικό αέριο πριν το
2040. Αναμένουν λοιπόν λήψη σκληρών μέτρων που θα γίνουν αισθητά πρώτα στη βιομηχανία, ενδεχομένως
νωρίτερα από τον ερχόμενο χειμώνα. Η περιορισμένη διάθεση φυσικού αερίου επίσης θα
επηρεάσει την προσφορά τροφίμων. Ως εκ
τούτου, αναπτύσσεται
το προαναφερθέν ζοφερό σενάριο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε
οικονομική ύφεση.

https://www.reuters.com/business/energy/russian-gasflows-europe-fall-after-moscow-widens-cuts-2022-06-01/

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει σημαντική αύξηση του πληθωρισμού στην
Ολλανδία για το τρέχον έτος
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
αναμένει σημαντική αύξηση του πληθωρισμού
στην Ολλανδία το τρέχον έτος. Ο πληθωρισμός στην χώρα θα διαμορφωθεί σε 9,4% για
το σύνολο του έτους,
αλλά την ίδια στιγμή η
οικονομία θα αναπτυχθεί επίσης κατά 3%.
Αυτό προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην
εξαμηνιαία έκθεση που
δημοσιεύθηκε πρόσφατα. Πέρυσι ο πληθωρισμός ήταν 2,8% και η
οικονομία αναπτύχθηκε
4,9%. Το 2021, η Ολλανδία πέτυχε ένα καλό
αποτέλεσμα λόγω της
επαναλειτουργίας
της
οικονομίας μετά την
κρίση του κορωνοϊού,
αλλά η ρωσική εισβολή
στην
Ουκρανία δημιούργησε ένα ανα-

σταλτικό
παράγοντα
στην οικονομική ανάπτυξη. Ως αποτέλεσμα,
οι ελλείψεις που υπήρχαν μετά τον κορωνοϊό
έχουν αυξηθεί. Οι τιμές
συνέχισαν επίσης να
αυξάνονται
απότομα.
Τον Ιούνιο ο πληθωρισμός ήταν ακόμα 8,6%.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
προειδοποιεί ότι ο υψηλός πληθωρισμός θα
μπορούσε να επηρεάσει
την αγοραστική δύναμη
των πολιτών. Η Επιτροπή προσθέτει ότι η ισχυρή αγορά εργασίας
μετριάζει τον αντίκτυπό
του. Το ποσοστό ανεργίας είναι ιστορικά χαμηλό στη χώρα και οι
μισθοί αυξάνονται κατακόρυφα εδώ και μήνες.
Ωστόσο, δεν αυξάνονται
σύμφωνα με τον ρυθμό

αύξησης του πληθωρισμού. Η Επιτροπή αναμένει ότι η οικονομία θα
επιβραδυνθεί επίσης το
2023 και ανάπτυξη θα
διαμορφωθεί στο ισχνό
1%. Ο πληθωρισμός
αναμένεται να ανέλθει
στο 3,3% το επόμενο

https://www.statista.com/statistics/276708/inflationrate-in-the-netherlands/
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Πορεία Χρηματιστηρίου Αμστερνταμ τον Ιούλιο 2022—Δείκτης ΑΕX
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Δείκτης τιμών φυσικού αερίου TFF ((Title Transfer Facility ή Ταμείο Μεταφοράς Τίτλων) όπως διαμορφώθηκε στο Χρηματιστήριο του Άμστερνταμ τον Ιούλιο καθώς και το τρίμηνο Μαΐου—Ιουλίου .
Το TTF είναι μια πλατφόρμα συναλλαγών που λειτουργεί στα πλαίσια του ICE – Endex Exchange στο
Άμστερνταμ. Αποτελεί σημείο αναφοράς για την χονδρική τιμή αγοράς φυσικού αερίου, δηλαδή την τιμή
αγοράς LNG, καθώς και την τιμή του φυσικού αερίου που μεταφέρεται μέσω αγωγών. Η διαπραγμάτευση και
η εκκαθάριση του TTF γίνεται σε €/MWh. (Πηγή: www.liberla.gr)
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