
Ο ολλανδικός ναυτιλιακός τομέας κατά το 2017. 

 

Για αιώνες, ο ναυτιλιακός τομέας ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς της ολλανδικής 

οικονομίας. Το ναυτιλιακό σύμπλεγμα στην Ολλανδία αποτελείται από πολλούς 

διαφορετικούς υποτομείς, όπως υπεράκτια βυθοκόρηση, θαλάσσιες μεταφορές μικρών 

αποστάσεων, εσωτερική ναυτιλία και ναυτιλία αναψυχής, πελαγική αλιεία, ναυπηγική, 

εφοδιασμός πλοίων, ναυτική έρευνα, υδραυλική μηχανική και ναυτιλιακές υπηρεσίες.  Όλοι 

οι υποτομείς συνδέονται στενά και αλληλοενισχύονται. 

Το 2017, η άμεση και έμμεση αξία παραγωγής του τομέα ήταν σχεδόν 55,1 δις ευρώ. Η 

συνολική προστιθέμενη αξία ανήλθε σε περίπου 18,5 δις ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της 

έμμεσης προστιθέμενης αξίας ύψους 4,3 δις ευρώ (συνολικά 22,8 δις ευρώ). Αυτό σημαίνει 

ότι το ναυτιλιακό σύμπλεγμα δημιουργεί το 3,1% του συνολικού ΑΕΠ της Ολλανδίας (το 

2016 ήταν 3,3%). Ο τομέας απασχολούσε περίπου 258.722 άτομα, ήτοι το 2,85% της 

συνολικής απασχόλησης (το 2016 ήταν 2,9%).  

Οι συνολικές εξαγωγές του τομέα ανήλθαν σε περίπου 26 δις ευρώ το 2017, μειωμένες κατά 

0,35 δις ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η μείωση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο 

στη ναυπηγική βιομηχανία. Το 2017, το ναυτιλιακό σύμπλεγμα κατείχε το 3,9% στις 

συνολικές ολλανδικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Το μεγαλύτερο μερίδιο στις 

εξαγωγές κατείχε ο τομέας των λιμένων (31%) ακολουθούμενος από την ναυτιλία (21%). 

Η άμεση απασχόληση μειώθηκε ελαφρά σε σύγκριση με το 2016 (-0,5% το 2017). Η 

μεγαλύτερη αύξηση στην άμεση απασχόληση το 2017 σημειώθηκε στον τομέα των λιμένων 

(+1.750 άτομα). Η ισχυρότερη μείωση στην απασχόληση σημειώθηκε σε παράκτιες περιοχές 

(περίπου -1.200 άτομα). Ωστόσο, η έμμεση απασχόληση μειώθηκε μόνο οριακά (κατά -

0,2%).  

Η απασχόληση βρίσκεται υπό την πίεση της αυξανόμενης ζήτησης για τεχνικό προσωπικό 

γενικής αλλά και υψηλής ειδίκευσης. Η εισροή νέου προσωπικού, με ποικίλες δεξιότητες, 

υπόβαθρο και επίπεδα εκπαίδευσης, είναι ουσιώδης για το μέλλον του τομέα. Η ταχεία 

οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη - όπως η ανάπτυξη της ψηφιοποίησης, του διαδικτύου 

και του αυτοματισμού - απαιτεί προηγμένη κατάρτιση των σπουδαστών του τομέα καθώς 

και του υπάρχοντος προσωπικού. Η έλλειψη προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης αποτελεί ένα 

από τα μεγαλύτερα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει ο τομέας στο μέλλον. 

Οι τομείς που συμβάλλουν κατά κύριο λόγο στη συνολική προστιθέμενη αξία του τομέα 

είναι η βυθοκόρηση, η προμήθεια θαλάσσιου εξοπλισμού, οι υπεράκτιες μεταφορές, οι 

θαλάσσιες υπηρεσίες και ο λιμενικός τομέας. Το πιο αξιοσημείωτο είναι η αύξηση της 

προστιθέμενης αξίας του υποτομέα των θαλάσσιων υπηρεσιών (αύξηση 56%).  

Ο ναυτιλιακός τομέας δεν έχει ακόμη ανακάμψει πλήρως από την οικονομική κρίση. Η 

ναυτιλία εξαρτάται κυρίως από δύο στοιχεία, την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη που 



σχετίζεται με την ζήτηση του όγκου των μεταφορών και την προσφορά διαθέσιμου χώρου 

μεταφορών. Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός στα ναύλα θα εξακολουθήσει να ασκεί πρόσθετη 

πίεση στην ανάκαμψη του ολλανδικού τομέα. Αυτή η δύσκολη κατάσταση της αγοράς 

αναμένεται να συνεχιστεί την επόμενη περίοδο για πολλούς πλοιοκτήτες, με εξαίρεση τις 

επιχειρήσεις κρουαζιέρας τόσο στα ποτάμια και στον ωκεανό.  

Οι παραδοσιακοί πάροχοι υπεράκτιων υπηρεσιών στην υπεράκτια βιομηχανία πετρελαίου 

και φυσικού αερίου αντιμετώπισαν επίσης δυσκολίες το 2017, ως αποτέλεσμα των χαμηλών 

τιμών πετρελαίου και αερίου από το 2009 καθώς τα έργα εκμετάλλευσης συχνά 

αναβλήθηκαν, ακυρώθηκαν ή μειώθηκαν. 

Η ολλανδική λιμενική υποδομή κατατάχθηκε πρώτη το 2017 για πέμπτη συνεχόμενη φορά 

στη σειρά στην παγκόσμια συγκριτική κατάταξη του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Ο 

συνολικός κύκλος εργασιών στους λιμένες αυξήθηκε κατά 1% κυρίως λόγω της 

κυκλοφορίας εμπορευματοκιβωτίων. Το Ρότερνταμ πιθανόν να παραμείνει μπροστά από 

τους δύο ανταγωνιστές του, το Αμβούργο και Αμβέρσα, κατά τα επόμενα χρόνια. 

 

 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ: 

 

 https://www.maritiemland.nl/maritieme-sector/publicaties/maritieme-monitor-2018/ 

 https://businessguide.maritimeholland.com/maritime-holland-business-guide-

1819/home/ 

 Netherlands Maritime Technology https://maritimetechnology.nl/en/sectorinformatie/ 

 Royal Association of Netherlands Shipowners   (Shipping)    www.kvnr.nl 

 Maritime by Holland (Maritime industry)     https://maritimebyholland.nl 

 Dutch Association of Dredging Contractors (Dredging)     www.waterbouwers.nl 

 HISWA Holland Marine Industry (Yacht building)    www.hiswa.nl 

 The Association of Dutch Suppliers in the Oil and Gas Industry (Offshore)   

http://www.iro.nl/ 
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 The Central Agency for Rhine and Inland Shipping (Inland shipping)   

http://www.cbrb.nl/ 

 The Netherlands - Home to leading maritime companies: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2012/06/06/vlaggenbrochure-

the-netherlands-home-to-leading-maritime-companies 

 The Dutch Maritime Strategy 2015 – 2025: 

 https://www.government.nl/topics/maritime-transport-and-

seaports/documents/reports/2015/07/07/the-dutch-maritime-strategy-2015-2025 

 Association of Dutch Suppliers in the Oil and Gas Industry and Offshore Renewable 

Industry https://iro.nl/ 

 Association of Water Builders   http://www.waterbouwers.nl/ 

 Maritime Research Institute Netherlands http://www.marin.nl/web/Home.htm 

 Maritime Academy Holland   http://www.maritiemeacademieholland.nl/English 

 Association of Central Bureau for Rhine and Inland Navigation 

https://www.cbrb.nl/publicaties 
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