
Η οικονομική σημασία του τομέα των μεταφορών στην Ολλανδία 

 

Η Ολλανδία αποτελεί ένα διεθνή κόμβο logistics, τόσο για εμπορεύματα όσο και για 

επιβάτες. Μεγάλες ποσότητες πρώτων υλών και αγαθών φθάνουν από όλο τον κόσμο 

στο λιμάνι του Ρότερνταμ. Ένα μεγάλο μερίδιο μεταφέρεται στην ευρωπαϊκή 

ενδοχώρα μέσω του οδικού δικτύου, των εσωτερικών πλωτών οδών και του 

σιδηρόδρομου. Λόγω της μοναδικής θέσης της, η Ολλανδία χρησιμεύει ως πύλη στην 

Ευρώπη για εμπορεύματα που εισέρχονται και εξέρχονται. Το Ρότερνταμ είναι το 

μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης και το ένατο μεγαλύτερο στον κόσμο. Το αεροδρόμιο 

Schiphol του Άμστερνταμ είναι ένα από τα μεγάλα αεροδρόμια της Ευρώπης. Το 

Schiphol λειτουργεί ως ενδιάμεσος σταθμός για πολλές πτήσεις, τόσο για επιβάτες 

όσο και για φορτία.  

 

Πάνω από το 73% των 570 εκατομμυρίων τόνων εμπορευμάτων που εισέρχονται 

στην Ολλανδία φθάνουν δια θαλάσσης. Από τους 440 εκατομμύρια τόνους 

εμπορευμάτων που εξήλθαν από την Ολλανδία το 42% διέρχεται από τη θάλασσα, το 

ένα τρίτο από τις εσωτερικές πλωτές οδούς και το ένα πέμπτο οδικώς. Σχεδόν το 82% 

όλων των εγχώριων εμπορευματικών μεταφορών, δηλαδή περίπου 630 εκ. τόνοι, 

μεταφέρονται οδικώς και σχεδόν το 18% με εσωτερικές πλωτές οδούς. Εννέα εκ. 

τόνοι εμπορευμάτων εισέρχονται και 26 εκ. εξέρχονται από τη χώρα 

σιδηροδρομικώς. Τα αεροσκάφη μεταφέρουν 0,9 εκ. τόνους των εμπορευμάτων που 

εισέρχονται και περίπου 0,8 εκ. τόνους που εξέρχονται από τη χώρα. 

 

Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που ασχολούνται με δραστηριότητες που σχετίζονται 

με τις μεταφορές όπως είναι η κατασκευή και τη συντήρηση των υποδομών ή εταιρίες 

σχετιζόμενες με τη συντήρηση και την επισκευή οχημάτων που παρέχουν 

απασχόληση σε πολλά άτομα.  

 

Ο τομέας των ολλανδικών μεταφορών περιλαμβάνει όχι μόνο την επαγγελματική 

μεταφορά των ανθρώπων και των αγαθών όπως οι οδικές μεταφορές, η εσωτερική 

ναυσιπλοΐα, ο σιδηρόδρομος αλλά και πρόσθετες υπηρεσίες μεταφορών που 

σχετίζονται με αεροδρόμια, λιμάνια, αποθήκευση εμπορευμάτων, διακίνηση φορτίου, 

ναυτιλία, ταχυδρομεία και courier. Περισσότεροι από 37.000 εταιρείες 

δραστηριοποιούνται στον τομέα των ολλανδικών μεταφορών παράγοντας αξία 

περίπου 80 δις ευρώ ενώ στον τομέα απασχολούνται σχεδόν 490.000 άτομα. Ο 

ολλανδικός τομέας μεταφορών αντιπροσωπεύει περίπου το 4,5% του ΑΕΠ. 

 

Στον τομέα των μεταφορών, οι οδικές μεταφορές είναι ο μεγαλύτερος κλάδος όσον 

αφορά τους απασχολούμενους (130.000) που παράγουν 19 δις ευρώ. Οι υπηρεσίες 

μεταφοράς είναι μεγαλύτερες από πλευράς κύκλου εργασιών, με 22 δις ευρώ και 

77.000 άτομα εργατικό δυναμικό. Από το 2011, ο κύκλος εργασιών στον τομέα των 

υπηρεσιών έχει υπερβεί εκείνη των οδικών μεταφορών.  

 

Στην Ολλανδία η εσωτερική ναυσιπλοΐα είναι ο σημαντικότερος τρόπος μεταφορών 

μετά τις οδικές μεταφορές για την μεταφορά εμπορευμάτων. Αυτό οφείλεται εν μέρει 

στις εκτεταμένες πλωτές οδούς.  

 

Οι ολλανδικές εταιρείες μετακόμισης αποτελούν ένα μικρό κλάδο στον τομέα των 

μεταφορών. Το 2015 είχαν ένα ετήσιο κύκλο εργασιών 477 εκατομμυρίων ευρώ. Η 

αγορά κατοικίας κατέρρευσε κατά την οικονομική ύφεση και ο κύκλος εργασιών των 



εταιριών μετακόμισης το ίδιο. Αλλά από τότε που ξεκίνησε η οικονομική ανάκαμψη, 

η αγορά κατοικίας έχει αυξηθεί, γεγονός που είχε θετικό αντίκτυπο στον κύκλο 

εργασιών των εταιρειών μετακόμισης. Από το 2014, οι εταιρείες μετακόμισης είδαν 

τον κύκλο εργασιών να αυξάνεται ξανά και το 2015 συνεχίστηκε η ανοδική τάση. Αν 

και οι πωλήσεις αυξήθηκαν, η αγορά κατοικίας το 2015 ήταν ακόμα 2% χαμηλότερη 

από το επίπεδο του 2008. Αυτό δεν αντανακλάται ακόμη στον κύκλο εργασιών των 

εταιριών μετακόμισης που ήταν ακόμα περίπου 20% χαμηλότερος από το επίπεδο του 

2008.  

 

Οι σιδηροδρομικές και οι αεροπορικές μεταφορές επικεντρώνονται κυρίως στη 

μεταφορά επιβατών. Οι σιδηροδρομικές μεταφορές είχαν σχεδόν το 90% των 

συνολικών εσόδων της από τις μεταφορές επιβατών κατά το 2015 ενώ στις 

αεροπορικές μεταφορές αυτό ήταν περίπου 87%. Οι εμπορευματικές μεταφορές 

έχουν μικρό μερίδιο και στις δύο αγορές. Οι σιδηροδρομικές εταιρείες απασχολούν 

περίπου 13.500 άτομα δημιουργώντας κύκλο εργασιών 2,7 δις ευρώ. 

 

Οι εταιρείες ταξί παράγουν τα περισσότερα έσοδα από δραστηριότητες βασιζόμενες 

σε συμβόλαιο όπως είναι η μεταφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες, παιδιών που 

πηγαίνουν στο σχολείο καθώς και από την μεταφορά για ιατρικούς λόγους. Λόγω 

περικοπών του κρατικού προϋπολογισμού ο κύκλος εργασιών των εταιρειών ταξί 

είναι υπό πίεση. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών είναι έντονος καθώς η 

μεταφορά των ανωτέρω ατόμων βασίζεται σε διαγωνισμούς όπου θα πρέπει να 

προσφερθεί η κατά το δυνατόν χαμηλότερη τιμή. Τους τελευταίους έξι μήνες του 

2015 ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε μετά από τρία χρόνια πτώσης. Ο κλάδος των ταξί 

απασχολεί περίπου 43.000 άτομα ενώ ο κύκλος εργασιών που παράγεται είναι 

περίπου 1,6 δις ευρώ.  

 

Ένας μεγάλος αριθμός εταιρειών μεταφορών χρεοκόπησαν τα τελευταία χρόνια, εν 

μέρει ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. Το 2015, 244 εταιρείες μεταφορών 

έπρεπε να κλείσουν ενώ το 2012 ήταν 491. Η πτωτική τάση που ξεκίνησε στα μέσα 

του 2013 συνεχίστηκε. Όσον αφορά τις οδικές μεταφορές, τον μεγαλύτερο κλάδο 

στον τομέα των μεταφορών, υπήρχαν 36 λιγότερες πτωχεύσεις το 2015 από ό, τι το 

2014. 

 

Τα ολλανδικά αεροδρόμια, ιδίως το αεροδρόμιο Schiphol του Άμστερνταμ, είναι 

σημαντικοί κόμβοι στη διεθνή μεταφορά επιβατών. Το 2015 περισσότεροι από 65 εκ. 

επιβάτες ταξίδεψαν μέσω των ολλανδικών αερολιμένων, 6% περισσότερο από ένα 

χρόνο πριν. Η αύξηση στον αριθμό των επιβατών οδήγησε σε αύξηση σχεδόν 4% του 

κύκλου εργασιών. Η μεταφορά φορτίων παίζει μικρότερο ρόλο στα αεροδρόμια. Το 

βάρος των φορτίων μειώθηκε κατά 2% το 2015 (περίπου 1,7 εκ. τόνους). Κάθε τρίτο 

τρίμηνο υπάρχει σχετικά μεγάλη δραστηριότητα στα αεροδρόμια όταν πολλοί 

άνθρωποι ταξιδεύουν προς και από προορισμούς διακοπών που σημαίνει αύξηση των 

εσόδων για τα αεροδρόμια.  

 

Τα ολλανδικά θαλάσσια λιμάνια, από τα οποία το Ρότερνταμ είναι το μεγαλύτερο, 

έχουν μεγάλη σημασία για την ολλανδική οικονομία. Περίπου το ήμισυ του 

συνολικού εισαγόμενου ή εξαγόμενου φορτίου πραγματοποιείται  στους θαλάσσιους 

λιμένες. Τα λιμάνια υπάγονται στην κατηγορία «αποθήκευση και δραστηριότητες 

υποστήριξης για τις μεταφορές» που περιλαμβάνει εκτός από την αποθήκευση, 

δραστηριότητες υποστήριξης όπως η λειτουργία υποδομής μεταφορών, εταιρίες 



διάσωσης και κατάδυσης, πιλοτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μεταφορών και διακίνηση 

φορτίων. Τα ολλανδικά λιμάνια επισκέπτονται πλοία από όλο τον κόσμο και αυτό 

δημιουργεί επίσης θέσεις εργασίας σε υπηρεσίες όπως: πλοήγηση και ρυμούλκηση, 

διαχείριση φορτίων, τελωνεία, συντήρηση και επισκευές, καύσιμα ανεφοδιασμού, 

εταιρείες αποθήκευσης κ.λπ. 

 

Ο κύκλος εργασιών των εταιρειών ταχυμεταφορών έχει αυξηθεί σημαντικά τα 

τελευταία χρόνια κυρίως επειδή οι καταναλωτές όλο και περισσότερο κάνουν online 

αγορές. Οι εταιρίες ταχυμεταφορών λαμβάνουν περισσότερες παραγγελίες επειδή 

αυτές οι online αγορές πρέπει να παραδοθούν. Τα τελευταία πέντε χρόνια ο κύκλος 

εργασιών τους, αυξήθηκε και έφθασε τα 3 δις ευρώ. Στις εταιρίες ταχυμεταφορών 

απασχολούνται 36.000 άτομα. 

 

Οι υπηρεσίες εφοδιαστικής είναι πολύ σημαντικές στον τομέα των μεταφορών. Οι 

εταιρείες αποθήκευσης προσφέρουν διάφορους τύπους αποθήκευσης, όπως 

αποθήκευση με κλιματισμό (ψύξη), δεξαμενές, αποθήκες και χώρους εκτός 

αποθηκών για χύμα προϊόντα όπως άμμος, χαλίκι και μεταλλεύματα. Οι εταιρείες 

εξασφαλίζουν ότι τα πλοία, τα τρένα και τα φορτηγά φορτώνονται και εκ-

φορτώνονται. Η Ολλανδία διαθέτει κόμβους πολλαπλών μεταφορτώσεων, οι οποίοι 

χρησιμοποιούνται για μεταφόρτωση εμπορευμάτων σε άλλο μέσον μεταφοράς. 

 

Ο τομέας των μεταφορών περιλαμβάνει επίσης εταιρείες που παρέχουν άλλες 

δραστηριότητες, όπως εταιρείες πλοήγησης, καταδύσεων και διάσωσης και εταιρείες 

που συνοδεύουν εξαιρετικά μεγάλες ή πολύ βαριές μεταφορές. Περιλαμβάνει επίσης 

την λειτουργία χώρων στάθμευσης, εταιρίες αποθήκευσης για αυτοκίνητα, 

τροχόσπιτα και φορτηγά. Επιπλέον ο εναέριος έλεγχος και ο έλεγχος της 

σιδηροδρομικής κυκλοφορίας αποτελούν μέρος του τομέα των μεταφορών. 

 

Τα νοικοκυριά δαπανούν το 14% του προϋπολογισμού τους για τις μεταφορές. Αυτό 

ισοδυναμεί με 40 δις ευρώ σε συνολική κατανάλωση 284 δις ευρώ. Περισσότερο από 

τα μισά  από τα 40 εκ. ευρώ προορίζονται για ιδιωτικά οχήματα, 

συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων, της ασφάλισης και των φόρων. Πάνω από 6 

δις ευρώ ετησίως δαπανώνται για νέα οχήματα και πάνω από 5 δις ευρώ για 

υπηρεσίες μεταφορών που παρέχονται από τρίτους, όπως οι δημόσιες συγκοινωνίες 

με λεωφορεία, τραμ, μετρό, τρένο.  

 

Η οδική κυκλοφορία, η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η αεροπορία αποτελούν τις 

κύριες πηγές θορύβου στην Ολλανδία. Η κυβέρνηση συμβάλλει στη μείωση της 

όχλησης του θορύβου όχι μόνο με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς, αλλά και 

οικονομικά. Το 2014, οι συνολικές δημόσιες δαπάνες για τη μείωση της ηχητικής 

όχλησης από την κυκλοφορία ανήλθαν σε περίπου 180 εκ. ευρώ. Το 95% αυτού του 

ποσού δαπανήθηκε για την οδική κυκλοφορία. Οι δαπάνες για τη μείωση του 

θορύβου από την κυκλοφορία αυξήθηκαν σημαντικά στην τελευταία δεκαετία.  


