
Κυκλοφορία των εμπορευματοκιβωτίων στους λιμένες της Ολλανδίας το 2017.  

 

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία της Ολλανδίας, το 2017, ο συνολικός όγκος των 

μεταφορτώσεων στα ολλανδικά θαλάσσια λιμάνια αυξήθηκε κατά περισσότερο από 1% (595 

εκατ. τόνους). Η αύξηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας τον περασμένο χρόνο προήλθε από τον 

τομέα των εμπορευματοκιβωτίων. Η διακίνηση υγρών φορτίων (π.χ. αργού πετρελαίου και 

προϊόντων πετρελαίου) μειώθηκε κατά 3%. Η διακίνηση ξηρού χύδην φορτίων (άνθρακα, 

σιδηρομεταλλεύματος) παρέμεινε λίγο-πολύ σταθερή.  

 

Το 2017, οι εισερχόμενες και εξερχόμενες αποστολές εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκαν 

σημαντικά κατά 13%. Σχεδόν το 38% όλων των εμπορευματοκιβωτίων μεταφέρθηκαν  σε 

άλλους θαλάσσιους λιμένες. Πάνω από το 70% της συνολικής αύξησης της μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων οφείλεται στις μεταφορτώσεις. Το Ρότερνταμ είναι ένα ελκυστικό 

λιμάνι για αυτό το είδος διακίνησης, κυρίως λόγω της καλής προσβασιμότητάς του σε μεγάλα 

πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και της διαθέσιμης τερματικής χωρητικότητας. Ένα 

στα πέντε εμπορευματοκιβώτια μεταφόρτωσης αφορά ξύλα και χαρτί. Το λιμάνι του 

Ρότερνταμ διαχειρίζεται εμπορευματοκιβώτια που μεταφέρουν ξύλα από τη Φινλανδία, τη 

Ρωσία και τη Σουηδία τα οποία μεταφορτώνονται για  την Κίνα. 

Σε αντίθεση με το φορτίο των εμπορευματοκιβωτίων, η διακίνηση υγρών φορτίων 

παρουσίασε μείωση κατά περισσότερο από 3% (273 εκατ. τόνους). Η μείωση οφείλεται σε 

μεγάλο βαθμό στη στασιμότητα του όγκου των μεταφορτώσεων πετρελαιοειδών και των 

εξαγωγών καυσίμων κυρίως στο λιμάνι του Ρότερνταμ. Ένα μεγάλο μέρος αυτών των 

προϊόντων προέρχεται από τη Ρωσία και αποστέλλεται στην Ασία μέσω του Ρότερνταμ.  

Η διακίνηση αργού πετρελαίου παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη. Σχεδόν το ήμισυ του 

αργού πετρελαίου που εισήλθε στο λιμάνι του Ρότερνταμ μεταφέρθηκε μέσω αγωγών στο 

Βέλγιο και στη Γερμανία. Τα υπόλοιπα εμπορεύματα χύμα υγρών φορτίων περιλαμβάνουν 

κυρίως χημικά προϊόντα. Η μεταφόρτωση αυτών των ειδών αυξήθηκε κατά περισσότερο από 

55%. 

Το 2017, η μεταφόρτωση χύμα ξηρού φορτίου παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη (-0,2%) σε 

σχέση με το προηγούμενο έτος. Η προσφορά μεταλλευμάτων είχε θετική επίδραση στην 

εξέλιξη αυτή καθώς αυξήθηκε κατά 9,4% (3,5 εκατ. ευρώ) η οποία οφείλεται σε μεγάλο 

βαθμό στην άνοδο των μεταλλευμάτων που εισήχθησαν από τη Βραζιλία και τη Νότιο 

Αφρική. Η συνολική ποσότητα των μεταλλευμάτων ανήλθε σε 41 εκατ. τόνους το 2017. 

Η διακίνηση άνθρακα μειώθηκε κατά 5,5% το 2017. Αυτό συνέβη κυρίως στο λιμάνι του 

Ρότερνταμ όπου η διακίνηση άνθρακα μειώθηκε σχεδόν κατά 10% (25 εκατ. τόνους) κυρίως 

λόγω του κλεισίματος δύο σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα στην Ολλανδία 

και έξι ακόμη στη Γερμανία.  


