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Κατόπιν πρόσκλησης της Ολλανδικής πρεσβείας στην Ελλάδα, ο κ. Γ. Ξηραδάκης και τα 
στελέχη της XRTC Business Consultants. υποδέχτηκαν σήμερα μια αντιπροσωπία 17 ατόμων 
της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης της Ολλανδίας, στη Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιά. 
 
Σκοπός της επίσκεψης ήταν να αποκτήσει η αντιπροσωπία μια ευρεία και διαφοροποιημένη 
άποψη σχετικά με το «Κοινωνικό Συμβόλαιο στην Ελλάδα». Η αντιπροσωπία στο πλαίσιο των 
ετησίων επισκέψεών της στο εξωτερικό, επισκέφθηκαν την Αθήνα στις 10 και 11 Οκτωβρίου 
2019, προκειμένου να συναντηθούν με εκπροσώπους της Ελληνικής κυβέρνησης, της 
Ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας και πολλούς δημοσιογράφους και ακαδημαϊκούς. Την 
αντιπροσωπία συνόδευε η κα Stella Ronner-Grubačić, Πρέσβης της Ολλανδίας στην Ελλάδα 
ενώ συμμετείχε επίσης και ο Drs. Jan Versteeg, Πρέσβης της Ολλανδίας στην Ισπανία και 
πρώην Πρέσβης της χώρας του στην Ελλάδα. 
 
Την αντιπροσωπία καλωσόρισε η διευθύντρια εταιρικών σχέσεων κα Κατερίνα Φίτσιου 
αναφερόμενη στο 20ετές έργο της XRTC Business Consultants στο χώρο της ναυτιλίας και του 
διεθνούς εμπορίου. Στην παρουσίασή του ο κ. Ξηραδάκης μίλησε για τη σημασία της 
θαλάσσιας οικονομίας για την Ελλάδα ως μια Ευρωπαϊκή χώρα. Αναφέρθηκε στην ταύτιση 
των δύο χωρών όσον αφορά την άμεση εξάρτησή τους από τη λιμενική και θαλάσσια 
οικονομία και τις συνδυασμένες μεταφορές. «η Ελλάδα, τόνισε ο κ. Ξηραδάκης έχει φτάσει 
στο σημείο ωρίμανσης της ανάπτυξης συνδυασμένων μεταφορών αλλά και ισχυρών κέντρων 
μεταποίησης και διαμετακόμισης ανάλογα με αυτά που ώθησαν ενεργά την οικονομία της 
Ολλανδίας τον περασμένο αιώνα». Με αδιάσειστα στατιστικά στοιχεία ενημέρωσε την 
Ολλανδική αντιπροσωπία για την ηγετική θέση της χώρας στο ναυτιλιακό χάρτη τόσο σε 
Ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, τονίζοντας τη συνεχιζόμενη προσπάθεια όλης της 
ναυτιλιακής οικογένειας στη διατήρηση του παγκόσμιου οικονομικού θαύματος που είναι η 
Ελληνόκτητη ναυτιλίας. 
 
Σε αυτό το σημείο και ύστερα από σχετική συζήτηση επεσήμανε το πόσο σημαντικό είναι για 
την πορεία της ΕΕ και της οικονομίας της η διατήρηση της ηγεμονίας της Ευρώπης στις 
θαλάσσιες συγκοινωνίες παραθέτοντας την εξάρτηση της Ευρώπης από τις θαλάσσιες 
μεταφορές. «Η ΕΕ εξαρτάται από τις θαλάσσιες μεταφορές για το 75% του διεθνούς 
εμπορίου της» επεσήμανε ο κ. Ξηραδάκης. Τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν στη συνέχεια, 
ήταν οι δυναμικές της «Μπλε Οικονομίας» για τα δύο κράτη και την Ευρώπη γενικότερα 
αλλά και η αναδυόμενη δυναμική της χώρας μας ως διεθνούς κέντρου μεταφοράς 
εμπορευματοκιβωτίων. Παράλληλα συζητήθηκαν οι δυνατότητες της χώρας στην 



 
 

 

προσέλκυση νέων επενδύσεων στη λιμενική βιομηχανία, την εφοδιαστική αλυσίδα και στη 
βιομηχανία των logistics. 
 
Ο κ. Ξηραδάκης παρότρυνε τόσο την Ολλανδική αντιπροσωπία όσο και την πρέσβη του 
Βασιλείου της Ολλανδίας στην Ελλάδα, να εξετάσουν οι Ολλανδικές εταιρίες, την επέκταση 
των δραστηριοτήτων στη χώρα μας είτε άμεσα είτε έμμεσα στις παραπάνω αγορές. 
Λαμβάνοντας αφενός υπόψη τη μακροχρόνια εμπειρία και την εξειδικευμένη τεχνογνωσία 
των Ολλανδικών εταιριών και αφετέρου τις προοπτικές της Ελλάδας στο χώρο, λόγω της 
γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής της θέσης, οι κοινές επενδύσεις μπορούν να αποβούν 
προς όφελος των δύο μερών. 
 

Η Ολλανδική αντιπροσωπία εξέφρασε το θαυμασμό της για τη διαχρονική πρωτοκαθεδρία 
της Ελληνικής ναυτιλίας γεγονός που αποτέλεσε το θέμα συζήτησης. Η πρέσβης της 
Ολλανδίας κα Stella Ronner-Grubačić, ευχαρίστησε τον κ. Ξηραδάκη για την υποδοχή και την 
οργάνωση της εκδήλωσης. 
 
 

 
 
Προφίλ της XRTC: H XRTC Business Consultants Ltd., δραστηριοποιείται από την ίδρυσή της (1999) στη 

Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις  ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Η 

XRTC έχει διατελέσει εμπορικός εκπρόσωπος διεθνών τραπεζικών ομίλων για την Ελληνική Ναυτιλιακή αγορά 

όπως οι Γαλλικοί τραπεζικοί οργανισμοί Credit Lyonnais και Natixis, σύμβουλος Εθνικών και Διεθνών οργανισμών 

καθώς και διεθνών ναυτιλιακών εταιριών.  

Η εταιρεία έχει εξασφαλίσει και οργανώσει με εξαιρετική επιτυχία έναν μεγάλο αριθμό ναυτιλιακών 

δανειοδοτήσεων σε διάφορες μορφές μέσω των Διεθνών τραπεζικών ομίλων που συνεργάστηκε από την ίδρυσή της.  

Από το 2009, η XRTC συνεργάζεται με κινέζικους τραπεζικούς ομίλους που ενδιαφέρονται να χρηματοδοτήσουν την 

Ελληνική Ναυτιλιακή αγορά. Η εταιρεία κατάφερε να εξασφαλίσει για πρώτη φορά την χρηματοδότηση ελληνικών 

συμφερόντων ναυτιλιακής εταιρείας, απευθείας από το Κινέζικο τραπεζικό όμιλο της China Development Bank.  

H XRTC έχει στελεχωθεί από ανθρώπινο δυναμικό με γνώσεις και εμπειρία διεθνούς εμβέλειας, προσφέροντας 

υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και παρακολούθηση των συναλλαγών σε όλης τους την διάρκεια.  Το ειδικό τμήμα 

Έρευνας και Ανάπτυξης που διαθέτει η εταιρία της επιτρέπει να αναλύει σε βάθος και να διαθέτει τεχνογνωσία σε 

όλα τα θέματα της Διεθνούς Ναυτιλίας. Με την ιδιότητα του συμβούλου Ακτοπλοϊκών Αγορών έχει αναλάβει πολλά 

έργα στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό τόσο για χρηματοδοτήσεις πλοίων όσο και ανάπτυξη των αγορών. H XRTC 

συνεργάζεται με τα μεγαλύτερους οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων στον κόσμο.    

Η XRTC έχει τιμηθεί από Διεθνείς και Ελληνικούς οίκους για την προσφορά της στην Ναυτιλιακή και Ακτοπλοϊκή 

Αγορά. Όπως από τα Lloyds Greek Shipping Awards 2010 ως Χρηματοδότης Ναυτιλίας της Χρονιάς - Shipping 

Financier of the Year και από το Transport Finance για την Καλύτερη Χρηματοδότηση Εξαγωγικής Πίστωσης – 

Deal of the Year for Export Credit.    

 

Για περισσότερες Πληροφορίες επικοινωνήστε:  

XRTC Business Consultants Ακτή Μιαούλη 95, 18538 Πειραιάς GR, T: +30 210 4291226 F: +30 210 

4291230 M: mail@xrtc.gr , W: http://www.xrtc.gr/  

Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) Learning Network of the Netherlands School of Public 

Administration - Η Ολλανδική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης είναι ένα εκπαιδευτικό ινστιτούτο και think-tank 

στη Χάγη (www.nsob.nl/en). 


