
Διεθνείς οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές προϊόντων  κατά το 2017. 
 

 

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ολλανδίας, κατά το 2017,  συνολικά 

199 εκ. τόνοι εμπορευμάτων μεταφέρθηκαν οδικώς από και προς την Ολλανδία (αύξηση 4,3% 

σε σχέση με το προηγούμενο έτος).  

Το 2017 οι ξένοι οδικοί μεταφορείς μετέφεραν 95 εκ. τόνους φορτίου από και προς την 

Ολλανδία (αύξηση κατά 5,1% σε σχέση με το 2016). Οι οδικές μεταφορές από ολλανδικά 

φορτηγά αυξήθηκαν κατά 3,5%. Οι διασυνοριακές μεταφορές από Ολλανδούς μεταφορείς 

σημείωσαν εκ νέου αύξηση για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια πτώσης. Το μερίδιο των 

ξένων μεταφορέων στο συνολικό μεταφερόμενο βάρος αυξήθηκε και πάλι πέρυσι ενώ μεταξύ 

του 2008 και του 2017, αυξήθηκε από 38% σε 48%. Η αύξηση των μεταφορών από και προς 

την Ολλανδία οφείλεται κυρίως στα φορτηγά από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Το 

συνολικό βάρος των μεταφερόμενων εμπορευμάτων προς και από την Ολλανδία από αυτά τα 

φορτηγά σχεδόν τριπλασιάστηκε μεταξύ 2008 και 2017. 

Από το βάρος που μετέφεραν τα ολλανδικά φορτηγά στις διασυνοριακές μεταφορές το 2017, 

το 92% φορτώθηκε ή εκφορτώθηκε στην Ολλανδία. Τα φορτηγά από τις χώρες της Κεντρικής 

και Ανατολικής Ευρώπης αντιπροσώπευαν το 61% των διμερών μεταφορών.  

Ακριβώς όπως οι Ολλανδοί μεταφορείς, τα φορτηγά από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες 

ασχολούνται κυρίως με διεθνείς μεταφορές από και προς τη χώρα τους (91% κατά μέσο όρο). 

Το 2017, το 40% του βάρους που μεταφέρθηκε από και προς την Ολλανδία οφειλόταν σε 

βελγικά και γερμανικά φορτηγά, έναντι 62% το 2008. Το μερίδιο των βελγικών οδικών 

μεταφορέων μειώθηκε σχεδόν κατά το ήμισυ κατά την περίοδο αυτή. Τα γερμανικά φορτηγά 

μετέφεραν 26,5 εκ. τόνους φορτίου εντός και εκτός της χώρας το 2017 (ποσοστό 28%). 

Μεταξύ του 2008 και του 2017 το μερίδιο του βάρους που μεταφέρονται από Πολωνούς 

μεταφορείς αυξήθηκε από 11% σε 27% και είναι πλέον σχεδόν το ίδιο με το μερίδιο της 

Γερμανίας. Οι οδικοί μεταφορείς από την Πολωνία μετέφεραν 25,4 εκ. τόνους εμπορευμάτων 

από και προς την Ολλανδία το 2017. 

 

 

Σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές 

Το 2017,  41,2 εκ. τόνοι αγαθών συνολικά μεταφέρθηκαν σιδηροδρομικώς από, προς και 

εντός της Ολλανδίας. Πάνω από το 93% αυτού του όγκου φορτώθηκε ή / και εκφορτώθηκε 

στο εξωτερικό. 

Μεταξύ του 2007 και 2017, οι συνολικές σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές 

αυξήθηκαν κατά 0,5 εκ. τόνους και ανήλθαν σε 41,2 εκ. τόνους (αύξηση 1,2% ). Την ίδια 

περίοδο, οι εγχώριες σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές μειώθηκαν από 5,5 εκ. 

τόνους το 2007 σε 2,7 εκ. τόνους το 2017. Το μερίδιο των διεθνών σιδηροδρομικών 

εμπορευματικών μεταφορών αυξήθηκε από 86% σε 93% κατά την ίδια περίοδο. 



Η αύξηση των σιδηροδρομικών μεταφορών οφείλεται σε υψηλότερους όγκους τόσο της 

διέλευσης από την χώρα όσο και των εισερχόμενων εμπορευμάτων ξένης προέλευσης. Τα 

εμπορεύματα διαμετακόμισης μεταφέρονται σιδηροδρομικώς εντός της Ολλανδίας αλλά 

έχουν τον τόπο φόρτωσης και εκφόρτωσής τους στο εξωτερικό. Το μερίδιο του εμπορίου 

διαμετακόμισης διπλασιάστηκε από 4% το 2007 σε 8% το 2017. Την ίδια περίοδο το μερίδιο 

των εισερχόμενων μεταφορών αυξήθηκε από 22% σε 25%. Ο συνολικός όγκος των 

εμπορευμάτων που μεταφέρονται από την Ολλανδία σε άλλες χώρες δεν έχει αλλάξει: το 2007 

ήταν 24,7 εκατ. τόνοι ενώ το 2017 ήταν 24,9 εκατ. τόνοι.  

Ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος όσον αφορά τόσο τις εισερχόμενες όσο και τις εξερχόμενες 

σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές είναι η Γερμανία. Πάνω από το 74% των 

εξερχόμενων εμπορευμάτων προορίζεται για τη Γερμανία και το 49% των εισερχόμενων 

εμπορευμάτων φορτώνονται εκεί. Το μερίδιο αυτό έχει επίσης αυξηθεί κατά την τελευταία 

δεκαετία. Η Ιταλία, το Βέλγιο, η Αυστρία και η Πολωνία ακολουθούν σε μεγάλη απόσταση. 

Η Πολωνία έχει αποκτήσει όλο και μεγαλύτερη σημασία όσον αφορά τις εισερχόμενες 

σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές. Το μερίδιο των εμπορευμάτων που φορτώθηκαν 

στη χώρα αυτή αυξήθηκε από 1% το 2007 σε 6% το 2017. 

 


