
Η συνεισφορά των αερομεταφορών στην οικονομία της Ολλανδίας. 

 

Η συνεισφορά των αερομεταφορών στην ολλανδική οικονομία ανέρχεται σε 0,5%. Η 

προστιθέμενη αξία των αερομεταφορών μειώθηκε ραγδαία το 2009 αλλά στη συνέχεια 

σημείωσε αύξηση της τάξης του 45% το 2016 συγκριτικά με τα προ κρίσης επίπεδα. Από την 

άλλη πλευρά όμως η προσφορά εργασίας στην αεροπορική βιομηχανία περιορίστηκε. Το 2016, 

οι αερομεταφορές είχαν 22.000 εργαζομένους πλήρους απασχόλησης, δηλαδή 3.000 

λιγότερους από ότι το 2006. 

Εκτός από τις αεροπορικές εταιρείες όμως, υπάρχουν και μερικές άλλες οικονομικές 

δραστηριότητες που σχετίζονται με την αεροπορική βιομηχανία. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται 

τα αεροδρόμια και οι εταιρείες των οποίων η δραστηριότητα είναι η διαχείριση της 

αερομεταφοράς φορτίων ή και επιβατών. Το 2017 υπήρχαν περίπου 340 πάροχοι τέτοιων 

υπηρεσιών. Η παροχή εργασίας στις υπηρεσίες της αεροπορικής βιομηχανίας ανέρχεται στο  

15% των εταιριών στις αερομεταφορές ενώ ο τζίρος αποτελεί περίπου το ένα τέταρτο αυτών. 

Το 2015, ο συνδυασμός του τζίρου των εταιριών μεταφορών και των παρόχων υπηρεσιών ήταν 

σχεδόν 15 δις ευρώ. 

Το 2017, οι αεροπορικές εταιρείες μετέφεραν πάνω από 1,84 εκ. τόνους αγαθών από και προς 

την Ολλανδία σημειώνοντας αύξηση 6,8% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Στην 

πραγματικότητα  όλες σχεδόν οι αερομεταφορές εμπορευμάτων διακινούνται στο αεροδρόμιο 

Schiphol του Amsterdam. Μόνο στο αεροδρόμιο του Maastricht Aachen διακινήθηκαν άλλες 

87.000 τόνοι εμπορευμάτων το 2017. 

Οι περισσότερες αερομεταφορές εμπορευμάτων προέρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες 

Πολιτείες, την Κένυα, την Ρωσία και το Εκουαδόρ. Αυτές οι χώρες συναποτελούν περισσότερο 

από το μισό των συνολικών αγαθών που φτάνουν στην Ολλανδία δια αέρος. 

Οι περισσότερες αερομεταφορές εμπορευμάτων που εξέρχονται από την Ολλανδία 

προορίζονται για την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ρωσία 

και το Αζερμπαϊτζάν. 

Οι εισερχόμενες αερομεταφορές εμπορευμάτων περιλαμβάνουν κυρίως αγαθά που πρέπει να 

διανεμηθούν άμεσα, όπως λουλούδια, ψάρια, λαχανικά και φρούτα. Στα υπόλοιπα προϊόντα 

που μεταφέρονται δια αέρος ανήκουν ηλεκτρικές συσκευές, εξοπλισμός και μηχανές 

συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών. 

Οι μεταφορές με εμπορικά αεροσκάφη αποτελούν το 62% των συνολικών αερομεταφορών 

εμπορευμάτων ενώ το 38% των αερομεταφορών εμπορευμάτων διενεργείται με πτήσεις 

επιβατών. Αυτό το είδος αερομεταφοράς εμπορευμάτων χρησιμοποιείται κυρίως σε πτήσεις 

επιβατών προς δημοφιλείς προορισμούς, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. 

 

 


