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Η ολλανδική ναυτιλιακή βιομηχανία 

  

 

 Στρατηγική γεωγραφική θέση, σημαντικότερο 

ευρωπαϊκό λιμάνι (Ρότερνταμ)  

 Ευνοϊκή θέση για συντήρηση και επισκευή πλοίων  

 Πρώτη θέση στην Ευρώπη ως προς τις λιμενικές 

υποδομές  

 Ευρύτερη αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας : 

συνεργασία Κυβέρνησης, ερευνητικών φορέων και 

επιχειρηματικών κλάδων 

 «9 top sector approach» και Εθνική  Ναυτιλιακή 

Στρατηγική : Ναυτιλία και logistics 

 



Ναυτιλιακή πολιτική  
 Εθνική Ναυτιλιακή Στρατηγική 2015-25 :στενή 

συνεργασία με το ναυτιλιακό cluster (ναυπηγική 

βιομηχανία) 

 Συνεργασία ιδιωτικού και δημοσίου τομέα  

 "Nederland Maritiem Land" (ιδιωτικός φορέας) 

συντονισμός, συγχρηματοδότηση ναυτιλιακών έργων 

 Επενδυτικό σχέδιο : «Partners for International 

Business» (PIB) 4 δισ. € : ενίσχυση clusters που 

προωθούν την χώρα στο εξωτερικό  

 Συμμετοχή  στο διεθνές δίκτυο ναυπηγικών ενώσεων 

JECKU 

 



Η ολλανδική ναυπηγική βιομηχανία 

        ισχυρή θέση σε εξειδικευμένες αγορές : 

βυθοκόροι, υπερπολυτελή σκάφη αναψυχής 

superyachts, εξειδικευμένα υπεράκτια προϊόντα 

         καινοτομία, συνεργασία (προμηθευτές 

ναυτιλιακού εξοπλισμού, ναυπηγεία,Κυβέρνηση, 

ΜΜΕ ), ζήτηση για κρουαζιερόπλοια, 

superyachts, σκάφη φιλικά προς περιβάλλον  

         μικρό μέγεθος ναυπηγείων, υψηλό εργατικό 

κόστος, αργή ανάκαμψη ναυπηγικής αγοράς  

 

 



Ολλανδικό ναυτιλιακό cluster 



 17.200 ναυτιλιακές εταιρείες  : λιμένες, εταιρείες 

υπεράκτιας βιομηχανίας, ναυπήγησης, βυθοκόρησης, 

ναυτιλιακών υπηρεσιών, αλιείας, ποταμοπλοΐας και 

θαλασσίων σπορ, επιστημονικά ινστιτούτα,  

ναυτιλιακή εκπαίδευση 

               3% ΑΕΠ  

               49 δισ. € κύκλος εργασιών  

               26 δισ. € εξαγωγές (4%  εξαγωγών)  



Ναυπηγεία 

 100 ναυπηγεία  

 1.500 επχειρήσεις  

                     

   Μεγαλύτεροι Ομιλοι  

Damen: 36 ναυπηγεία, 2 δισ. € κύκλος εργασιών  

Royal IHC : 39 ναυπηγεία, 1 δισ. € κύκλος εργασιών  



Παραγωγή  

 Κατασκευή νέων, συντήρηση, επισκευή και μετατροπή 

ποντοπόρων σκαφών 

 Ποτάμια σκάφη, αλιευτικά και μικρά θαλάσσια σκάφη 

 superyachts (2η παγκοσμίως, 25-45% συνολικής αξίας  )  

 Παράγει κυρίως : βυθοκόρους,  πλοία ξηρού φορτίου, 

δεξαμενόπλοια 

 μεγαλύτερος στόλος ποταμόπλοιων στην Δ. Ευρώπη 

(55%) 

     FOCUS  :  εξειδικευμένα σκάφη υψηλής τεχνολογίας και 

                       υψηλής προστιθέμενης αξίας 

 



 

Μερίδιο παραγωγής σε διεθνές 

επίπεδο (μ.ο. 2009-2018) 

                

    

Πλοία τεχνικού συνεργείου/επιδιορθώσεων 28% 

Βυθοκόροι  23,8% 

Πλοία ξηρού φορτίου 4,6% 

Πλοία υπηρεσιών/ ανεφοδιασμού ανοιχτής θαλάσσης 2,6% 

Ρυμουλκά 4,1% 



Αλλοι κλάδοι του cluster  

  Υπεράκτια βιομηχανία : 550 εταιρείες για 

υπηρεσίες  εξερεύνησης και εκμετάλλευσης 

προερχόμενης από την θάλασσα ενέργειας 

(πετρέλαιο, φυσικό αέριο, αιολική ενέργεια) 

  Ναυτιλιακός εξοπλισμός και υπηρεσίες  

    800 εταιρείες, 17.000 εργαζόμενοι 

    3,5 δισ. € κύκλος εργασιών 

    60% παραγωγής εξάγεται  

    τάσεις : ψηφιοποίηση και βιωσιμότητα.  

 



Προκλήσεις  

 Αυστηροί περιβαλλοντικοί κανόνες, στροφή προς 

βιώσιμα πλοία 

 Στόχος 2030 : «σκάφη μηδενικών εκπομπών» 

 Υφεση στην παγκόσμια ναυτιλία και ναυπηγική 

βιομηχανία, αύξηση διεθνούς ανταγωνισμού 

 Επενδύσεις σε έρευνα και τεχνολογία  

 Ζήτηση (ελλείψεις) εξειδικευμένης εργασίας 



Εκθέσεις  
  Maritime Industry Gorinchem 

    18 - 20 May 2021 |  

    Exhibition of shipbuilding  and shipping 

  Europort Rotterdam 

    02 - 05 November 2021 |  

    International    Shipping Exhibition 

     METS TRADE  

      16 - 18 Nov 2021 RAI Amsterdam 

     marine equipment, materials and systems 

 

 



 
Γραφείο Οικονομικών  

& Εμπορικών Υποθέσεων 

 

 

 

 

 
 

 

Διεύθυνση:  

Amaliastraat 1, 2514JC The Hague 

Netherlands 

Τηλέφωνο: 

(+31 70) 356 1199 

Ηλ. ταχυδομείο: 

ecocom-hague@mfa.gr 

 

Ιστοσελίδα 

www.agora.mfa.gr  
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