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CLUSTER ΔΠΙΦΔΙΡΗΔΩΝ   

 
  Μ. Porter 1990  

 
  Αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο  ίδηνπ θιάδνπ , γεσγξαθηθή 

ζπγθέληξσζε , νηθνλνκίεο θιίκαθαο , αληαγσληζκόο Vs ζπλεξγαζία 

 

Σύζηαζε , αλάπηπμε , παξαθκή 

 

Δίζνδνο & έμνδνο επηρεηξήζεσλ  

 

Καηλνηνκία & απαζρόιεζε   

 

Ταρύηεξε πιεξνθόξεζε & ηερλνινγηθή ππνζηήξημε 

 



ΔΟΜΗ CLUSTER ΔΠΙΦΔΙΡΗΔΩΝ 

•Όζν πην ηζρπξόο ν ππξήλαο ηόζν κεγαιύηεξε ε δπλαηόηεηα γηα ηηο εηαηξείεο, πνπ 
αλήθνπλ ζε ζρεηηθέο ή γύξσ βηνκεραλίεο, λα αλαπηπρζνύλ ή/& λα πξνζειθύνληαη ζε 
θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία.  
 



ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΟ CLUSTER  

 
Δκπνξηθή Ναπηηιία /Θαιάζζηεο κεηαθνξέο - Διιάδα 

Ληκάληα/ιηκεληθέο ππεξεζίεο - Δπξώπε 42%  

Ναπηηιηαθέο ππεξεζίεο/ππνζηεξηθηηθέο- Λνλδίλν 1 ζέζε 

Ναππεγεία & Ναπηηιηαθόο εμνπιηζκόο – Αζία & Δπξώπε 95 % 

Μεραλήκαηα  & επεμεξγαζία κεηάιινπ  

Σθάθε αλαςπρήο θαη ζαιάζζηνο ηνπξηζκόο – ΗΠΑ & Δπξώπε 

Αιηεία/Θαιάζζηεο ηρζπνθαιιηέξγεηεο – Αζία 55 % / Αζία 70 %  

Δθβαζύλζεηο & ζρεηηθέο θαηαζθεπέο 

Offshore δξαζηεξηόηεηα 

Πνιεκηθό Ναπηηθό/Ακπληηθνί κεραληζκνί 

Δζσηεξηθή Ναπζηπινΐα  

 logistics 

Έξεπλα & Αλάπηπμε- Αγγιία 19% 

 

 

 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΝΕΙΥΟΡΑ-ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΟ 

CLUSTER 

 

 3%-5%  ΑΔΠ 

3θ. Δξγαδόκελνη  

40 % ηνπ παγθόζκηνπ ΑΔΠ 

90 % ηνπ εμσηεξηθνύ εκπνξίνπ  

40 % ηνπ εζσηεξηθνύ εκπνξίνπ 

40 % ηνπ παγθόζκηνπ εκπνξηθνύ ζηόινπ  

40 % ιηκέλεο 

40 % ζε πεηξέιαηα & 20 % θπζηθό αέξην  

 



ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΠΟ ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟΤ 

ΣΟΜΕΙ (2008) 



ΟΡΓΑΝΩΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΩΝ CLUSTER  

Προσέγγιση  

• Top down approach  

• bottom up approach  

 

Πλεονεκτήματα  

• Δλδπλάκσζε & αλάπηπμε  

• Πξνώζεζε λαπηηιηαθώλ ηνκέσλ  

• Βειηίσζε ζπλεξγαζίαο  

• Σπληνληζκόο  

 



ΛΙΜΔΝΙΚΟ CLUSTER  

  Γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε  

 

Γεκόζηνη & Ιδησηηθνί θνξείο  

 

Αλώηεξν όξγαλν Ληκεληθέο Αξρέο 

 

Σσνιστώσες 
 

1. Χεηξηζκόο θνξηίνπ  

2. Μεηαθνξέο  

3. Logistics  

4. Καηαζθεπαζηηθόο θιάδνο 

5. Δκπόξην  



ΔΛΛΑΔΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΟ CLUSTER  



ΔΛΛΑΔΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΟ CLUSTER  

 

 

 Διιεληθόο ζηόινο 4,467 θαξάβηα κε 327.537.056 DWT 

Φέξνπλ ζηελ πξώηε ζέζε ηελ Διιάδα & κεηά ηελ Ιαπσλία & Κίλα 

Ππξήλαο – Ναπηηιηαθέο εηαηξίεο 668 ηδηνθηήηξηεο & δηαρεηξίζηξηεο 

 70 λαπηηιηαθέο εηαηξίεο κε πάλσ από 1 εθ. DWT  

 2011-2014 κείσζε 12% ειιεληθώλ Ναπηηιηαθώλ εηαηξηώλ 

Έληνλε θαηάηκεζε κηθξώλ λαπηηιηαθώλ εηαηξηώλ – 421 (2014 ) 

 Anangel- Maran Tankers -97 , Cardiff -113 , Euronav -80  

 1200 -λαπηηιηαθέο ππεξεζίεο  

 600- Ναπηηιηαθόο εμνπιηζκόο / ηξνθνδόηεο 

 76,3 ρηι. άηνκα απαζρόιεζε (2008) 

  

 

 

 



ΑΠΑΦΟΛΗΗ CLUSTER ΔΛΛΑΔΑ ( 2008 ) 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΝΔΙΥΟΡΑ-ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΟ CLUSTER 

  13,4 δηο € εηεζίσο ζην ΑΔΠ  

  192,000 εξγαδόκελνη ( 3,5 % )  

 

  1ε - 2ε ζέζε ηνπ ηζνδπγίνπ ππεξεζηώλ ρσξίο ρξεκαηνδνηήζεηο ή 
επηρνξεγήζεηο από ηελ Διιεληθή θπβέξλεζε (κόλν ηδησηηθά 
θεθάιαηα) 

  10,672 δηο € εηζπξάμεηο – ζαιάζζηεο κεηαθνξέο  

 

Δπελδύζεηο ησλ εθνπιηζηώλ ζε άιινπο νηθνλνκηθνύο θαη 
πνιηηηζηηθνύο ηνκείο  

 



ΔΛΛΑΔΑ-ΝΑΤΠΗΓΟΔΠΙΚΔΤΑΣΙΚΟ ΚΛΑΔΟ  

• 4  Ναππεγεία : Πεηξαηά – Πέξαµα – Σαιαµίλα – Κόιπνο Διεπζίλαο  

• Δπηζθεπέο / Γεμακεληζκνί  

• 2014 όρη Ναππεγήζεηο  

    λεόρηηζησλ  

• 2014 ελεξγό  

    λαππεγείν  

    Χαιθίδα 

• 2,500  

    εξγαδόκελνη 

• Ναππεγήζεηο  

 εθηόο Διιάδαο  

 

 



ΕΛΛΑΔΑ-ΝΑΤΠΗΓΟΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΟ ΚΛΑΔΟ  

Προβλήματα :   

 Με επλντθή ρξεκαηνδόηεζε  

Κόζηνο λαππεγήζεσλ όρη αληαγσληζηηθό  

Φόβνο απεξγηώλ – Αξλεηηθό παξειζόλ  

Χξέε ηνπ Γεκνζίνπ ζηα Ναππεγεία  

 

Προτάσεις :  

 Πξνζέιθπζε επελδύζεσλ  

Δλίζρπζε Ληκέλα Πεηξαηά  

Πξσηνβνπιία γηα Οξγάλσζε Cluster  



ΠΛΟΙΑ Δ ΔΠΙΚΔΤΗ 2014 



ΤΝΟΧΗ  

 

• Μεγηζηνπνίεζε ηεο απόδνζεο ηεο Ναπηηιίαο κηαο 
ρώξαο όηαλ εθαξκόδεηαη ην clustering   

 

• Σπλεηζθνξά ζηελ ζπλνιηθή νηθνλνκία ηεο ρώξαο  

 

• Μεγάια πεξηζώξηα εμέιημεο ηνπ Διιεληθνύ 
λαπηηιηαθνύ cluster  

 



 Σαο επραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο! 


