
Διακίνηση εμπορευμάτων μέσω της εσωτερικής ναυσιπλοΐας στην Ολλανδία. 

 

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ολλανδίας, τα πλοία εσωτερικής 

ναυσιπλοΐας μετέφεραν περισσότερα από 368 εκ. τόνους εμπορευμάτων στα ολλανδικά 

ύδατα το 2017 σημειώνοντας αύξηση κατά 4,8% σε σχέση με το 2007. Από αυτά, τα τρία 

τέταρτα (276 εκ. τόνοι) μεταφέρθηκαν από ολλανδικά πλοία.  

Τα μη ολλανδικά σκάφη στις εσωτερικές πλωτές οδούς της χώρας είναι κυρίως υπό 

βελγική ή γερμανική σημαία. Τα πλοία υπό βελγική σημαία μετέφεραν πάνω 

από 11% και τα πλοία υπό τη γερμανική σημαία μετέφεραν το 8% των εμπορευμάτων.  

Όχι μόνο οι εθνικές μεταφορές, αλλά και οι διεθνείς μεταφορές και η διαμετακόμιση* 

πραγματοποιούνται κατά κύριο λόγο από ολλανδικά πλοία. Σημαντική είναι η αύξηση 

του μεριδίου των πλοίων υπό σημαία του Λουξεμβούργου.  Με μεταφερόμενο βάρος 

άνω των 11 εκ. τόνων εμπορευμάτων, τα σκάφη αυτά αντιπροσώπευαν το 3% των 

συνολικών εμπορευματικών μεταφορών το 2017 ενώ το 2007 ήταν περίπου 1,5 εκ. 

τόνοι αγαθών ή το 0,5% της συνολικής μεταφοράς αγαθών. Το 90% όλων των πλοίων 

που ταξιδεύουν υπό σημαία του Λουξεμβούργου δραστηριοποιούνται στη ναυτιλία 

δεξαμενόπλοιων.  

Συνολικά, τα πλοία αυτά μετέφεραν 10 εκ. τόνους υγρού χύδην φορτίου. Αυτό 

αντιπροσωπεύει το 9% της συνολικής ναυσιπλοΐας δεξαμενόπλοιων που 

πραγματοποιήθηκε στις εσωτερικές πλωτές οδούς της Ολλανδίας κατά το 2017.   

Συνολικά, περισσότεροι από 113 εκ. τόνοι εμπορευμάτων υγρού χύμα φορτίου 

μεταφέρθηκαν το 2017. Το ξηρό φορτίο που μεταφέρθηκε ήταν πάνω από 203 εκ. τόνοι 

και η μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων σχεδόν 52 εκ. τόνοι. Το 31% της συνολικής 

μεταφοράς πραγματοποιήθηκε με δεξαμενόπλοια ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2007 

ήταν 25%. 

Αξιοσημείωτη είναι η αλλαγή που έχει σημειωθεί στη διαμετακόμιση. Τα φορτία αγαθών 

που μεταφέρονται απευθείας από βελγικά πλοία είναι λιγότερα σε σχέση με το 2007.  Το 

μερίδιό τους μειώθηκε σε από 26% το 2007 σε 20% το 2017.  Το μερίδιο διαμετακόμισης 

πλοίων υπό γερμανική σημαία παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο κατά την ίδια περίοδο.   

_____________ 

*Διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές μέσω Ολλανδίας, χωρίς μεταφόρτωση, όπου τόσο ο τόπος φόρτωσης όσο και ο 

τόπος εκφόρτωσης βρίσκονται εκτός Ολλανδίας. 
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