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Υποδομές - μεταφορές  

Οι ανεπτυγμένες υποδομές του, καθιστούν το Βέλγιο σημαντικό 

διαμετακομιστικό κόμβο και κέντρο διανομής. Διαθέτει το δεύτερο πλέον 

εκτεταμένο ποτάμιο δίκτυο στην Ευρώπη, εξαιρετικά ανεπτυγμένο οδικό και 

σιδηροδρομικό δίκτυο. Η Αμβέρσα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό 

λιμάνι, η Λιέγη το τρίτο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό ποτάμιο λιμάνι, ενώ το διεθνές 

αεροδρόμιο των Βρυξελλών ένα από τα πλέον πολυσύχναστα ευρωπαϊκά 

αεροδρόμια όσον αφορά την κίνηση επιβατών (διακίνηση 23,46 εκατ. επιβατών το 

2015, που αποτέλεσε ιστορικά υψηλό επίπεδο επιβατικής κίνησης, 

αντιπροσωπεύοντας αύξηση 7% έναντι του 2014). Θεωρείται βέβαιο πως η 

τρομοκρατική επίθεση της 22
ης

 Μαρτίου τρέχοντος έτους έχει προκαλέσει 

αξιόλογες ζημίες στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών, από πλευράς τόσο επιβατικής 

κίνησης όσο και εσόδων, καθώς αυτό παρέμεινε κλειστό για διάστημα σχεδόν 3 

εβδομάδων, ενώ στην συνέχεια η επάνοδός σε πλήρη δυναμικότητα 

πραγματοποιήθηκε εντός διαστήματος 3 μηνών. Σημειωτέον ότι, ως συνέπεια των 

δυσλειτουργιών που παρουσίασε το αεροδρόμιο Βρυξελλών, σημαντικό μέρος της 

επιβατικής κίνησης μετατοπίστηκε προσωρινά σε περιφερειακά αεροδρόμια του 

Βελγίου, όπως του Charleroi, της Λιέγης, της Αμβέρσας και της Οστάνδης. 

Επισημαίνουμε το σημαντικό και ανερχόμενο τα τελευταία 10 χρόνια μερίδιο του 

νοτίου αεροδρομίου των Βρυξελλών, στο Charleroi, ιδιαίτερα όσον αφορά την 

επιβατική κίνηση εταιρειών χαμηλού κόστους (διακίνηση 6,95 εκατ. επιβατών το 

2015). Το αεροδρόμιο της Λιέγης θεωρείται το σημαντικότερο του Βελγίου από 

πλευράς διακίνησης εμπορευματικών φορτίων (cargo), καθώς το 2015 διακίνησε 

649,83 χιλιάδες τόνους φορτίων, σημειώνοντας αύξηση 10% έναντι του 2014, με 

το αεροδρόμιο Βρυξελλών να καταλαμβάνει την δεύτερη θέση με 489,3 χιλιάδες 

τόνους. Η μεγαλύτερη βελγική αεροπορική εταιρεία είναι η Brussels Airlines, με 
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αρκετά οικονομικά προβλήματα, η οποία το 2015 μετέφερε συνολικά 7,5 εκατ. 

επιβάτες, σημαντικά αυξημένους κατά 12% έναντι του 2014. Το 45% του 

μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας περιήλθε το 2009 στην γερμανική Lufthansa, η 

οποία επενδύει σε πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της Brussels Airlines. Στο υπόλοιπο 

κεφάλαιο της εταιρείας μετέχουν περί τους 30 θεσμικούς επενδυτές, που 

περιλαμβάνουν αεροπορικές εταιρείες, το αεροδρόμιο Βρυξελλών, 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και βελγικούς περιφερειακούς αναπτυξιακούς 

οργανισμούς. Σημειώνουμε ότι η οικονομική χρήση του 2015 υπήρξε η πρώτη 

κερδοφόρος για την Brussels Airlines μετά το έτος 2010, γεγονός που 

σηματοδότησε την έναρξη της διαδικασίας λήψης απόφασης από τον γερμανικό 

αεροπορικό κολοσσό Lufthansa σχετικά με την σκοπιμότητα εξαγοράς ολοκλήρου 

του κεφαλαίου της βελγικής εταιρείας. Η απόφαση αρχικά αναμενόταν να ληφθεί 

εντός του δευτέρου τριμήνου του τρέχοντος έτους, ωστόσο η γερμανική εταιρεία 

την ανέβαλε προκειμένου να συνεκτιμηθούν οι ζημίες που υπέστη ο βελγικός 

αερομεταφορέας ως αποτέλεσμα της τρομοκρατικής επίθεσης στο αεροδρόμιο 

Βρυξελλών τον παρελθόντα Μάρτιο. 

Όσον αφορά τους βελγικούς σιδηροδρόμους, ο όμιλος SNCB (Société 

Nationale des Chemins de Fer Belges), κρατικής ιδιοκτησίας, μέχρι το τέλος του 

2013 περιελάμβανε τρεις εταιρικές οντότητες -τις SNCB Holding, SNCB 

(διαχειρίστρια του μεταφορικού έργου) και Infrabel (διαχειρίστρια του δικτύου 

υποδομών). Στην διάρκεια του 2013 ολοκληρώθηκε διαδικασία αναδιάρθρωσης 

του ομίλου, με περιορισμό των εταιρικών οντοτήτων σε δύο από τις αρχές του 

2014: τις New SNCB (μεταφορικό έργο) και New Infrabel (δίκτυο υποδομών). 

Παρά το πολύ εκτεταμένο σιδηροδρομικό δίκτυο του Βελγίου και το σημαντικό 

μέγεθος του μεταφορικού έργου που υλοποιείται από τους βελγικούς 

σιδηροδρόμους, το ύψος του χρέους των βελγικών σιδηροδρόμων είναι στοιχείο 
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που προβληματίζει σταθερά έντονα την εκάστοτε βελγική κυβέρνηση. 

Σημειώνουμε ότι το ενοποιημένο χρέος των SNCB και Infrabel στα τέλη του 2015 

υπερέβη τα 6 δις. €, ανερχόμενο σε 6,33 δις. €, εκ των οποίων τα 3,15 δις. € 

αντιστοιχούν στην Infrabel και τα 3,18 δις. € στην SNCB. Πρόκειται δε για την 

πρώτη φορά που το χρέος της διαχειρίστριας των σιδηροδρομικών υποδομών του 

Βελγίου, Infrabel, ξεπέρασε τα 3 δις. €. Εν τούτοις, η εταιρεία διαχείρισης του 

μεταφορικού έργου των βελγικών σιδηροδρόμων (SNCB) πραγματοποίησε το 

2015 καθαρά κέρδη της τάξεως των 177 εκατ. €, που οφείλονται αφ’ ενός στην 

αύξηση του μεταφορικού έργου και αφ’ ετέρου σε εξοικονομήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν στα λειτουργικά κόστη της εταιρείας. Το συνολικό 

οικονομικό χρέος του ομίλου μειώθηκε το 2015 κατά 13 εκατ. €, ανερχόμενο σε 

3,176 δις. €. Το χρέος της SNCB προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αυξήθηκε 

ωστόσο στην διάρκεια του 2015 κατά 63 εκατ. €, ανερχόμενο στα τέλη του έτους 

στα 2,94 δις. €. Επίσης, το 2015 η εταιρεία μείωσε το εργατικό δυναμικό της κατά 

563 άτομα, με αποτέλεσμα αυτό να ανέρχεται (την 1.1.2016) στους 19.352 

σιδηροδρομικούς υπαλλήλους. Η εταιρεία μετέφερε το 2015 226,7 εκατ. επιβάτες 

(αύξηση 0,9% έναντι του 2014) και ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε 1,036 δις. €, 

αυξημένος κατά 2,9% σε σύγκριση με το 2014. Τα έσοδα από το εγχώριο 

μεταφορικό έργο της εταιρείας ανήλθαν σε 659,3 εκατ. €, αυξημένα κατά 1,3% 

έναντι του 2014.  

Παρά τις σημαντικές επενδύσεις που πραγματοποιούν οι δύο εταιρείες 

(SNCB και Infrabel) για επέκταση του σιδηροδρομικού δυναμικού και δικτύου, 

την βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών που παρέχονται, αλλά και τις 

μειώσεις του δυναμικού των απασχολουμένων σιδηροδρομικών τα τελευταία 10 

χρόνια, αυτές εξακολουθούν να αποτελούν επί πολλά χρόνια «πονοκέφαλο» για τις 

βελγικές κυβερνήσεις, καθώς σε κάθε προσπάθεια εξυγίανσής τους συναντάται 
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σθεναρή αντίσταση από τα ισχυρά εργατικά συνδικάτα των σιδηροδρομικών. 

Σημειωτέον ότι η βελγική ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει υπάγει τους βελγικούς 

σιδηροδρόμους σε σημαντικές εξοικονομήσεις και περικοπές των λειτουργικών 

και επενδυτικών τους δαπανών, συνολικού ύψους 2,1 δις. € κατά την προσεχή 

πενταετία. Οι εξοικονομήσεις, αλλά και οι περικοπές θέσεων εργασίας και οι 

μεταβολές των όρων εργασίας, έχουν προκαλέσει την σοβαρή ανησυχία και την 

αντίδραση των εργατικών συνδικάτων των σιδηροδρομικών, που έχουν προβεί σε 

κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους στην διάρκεια του τρέχοντος έτους.        

Η εταιρεία που διαχειρίζεται τις αστικές συγκοινωνίες στις Βρυξέλλες είναι 

η Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles – STIB) και εμπίπτει στο 

χαρτοφυλάκιο και τον προϋπολογισμό της περιφερειακής κυβέρνησης των 

Βρυξελλών. Αντίστοιχα, οι εταιρείες αστικών μεταφορών στην περιφέρεια της 

Φλάνδρας είναι η De Lijn και στην περιφέρεια της Βαλλονίας η TEC.    

Όσον αφορά τους λιμένες, το Βέλγιο διαθέτει 4 θαλάσσια λιμάνια, με 

μεγαλύτερο εκείνο της Αμβέρσας, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της 

Ευρώπης μετά το Ρότερνταμ και που το 2015 ξεπέρασε το κατώφλι των 200 εκατ. 

τόνων εμπορευματικών φορτίων καταγράφοντας ιστορικά υψηλό επίπεδο κίνησης 

στους 208,4 εκατ. τόνους. Αυξήσεις σημειώθηκαν στην κίνηση των 

εμπορευματοκιβωτίων (containers) κατά 4,6%, στα επίπεδα των 113,3 εκατ. 

τόνων, καθώς και των υγρών χύδην φορτίων κατά 6,1%, στα επίπεδα των 66,9 

εκατ. τόνων. Επισημαίνουμε ότι προ τετραετίας το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βρυξελλών 

είχε αλληλογραφήσει με τον Λιμένα Αμβέρσας, και είχαν από πλευράς μας 

προταθεί στη Γενική Γραμματεία Λιμένων και την Ένωση Ελληνικών Λιμένων 

τομείς στους οποίους θα μπορούσαν να συνεργαστούν ελληνικά λιμάνια με το 

λιμάνι της Αμβέρσας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον από βελγικής πλευράς υπάρχει σε 

θέματα ανάληψης management, κατάρτισης και μεταφοράς τεχνογνωσίας, 
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κατασκευών κλπ. Παρά το κατ’ αρχήν ενδιαφέρον που έδειξε η Ένωση Ελληνικών 

Λιμένων, δεν έχει δοθεί τουλάχιστον μέχρι τώρα συνέχεια προς 

συγκεκριμενοποίηση της συνεργασίας. 

Το ταχύτατα αναπτυσσόμενο θαλάσσιο λιμάνι του Ζίμπρουγκ (Zeebrugge), 

που διακινεί περί τους 40 εκατ. τόνους εμπορευματικών φορτίων ετησίως, διαθέτει 

σημαντικότατο τερματικό σταθμό υποδοχής φυσικού αερίου, ο οποίος καλύπτει το 

15% των αναγκών της βορειοδυτικής Ευρώπης σε αέριο –και αποτελεί φυσικά την 

βασική πύλη εφοδιασμού του Βελγίου με αέριο, ενώ είναι επίσης από τα 

μεγαλύτερα ευρωπαϊκά λιμάνια υποδοχής φορτηγών πλοίων Ro-Ro και ένα από τα 

κορυφαία λιμάνια παγκοσμίως όσον αφορά την διακίνηση οχημάτων. Το λιμάνι 

της Λιέγης είναι το τρίτο μεγαλύτερο ποτάμιο λιμάνι της Ευρώπης, και το 2015 

διακίνησε συνολικά πλησίον των 20 εκατ. τόνους εμπορευμάτων, εκ των οποίων 

14,6 εκατ. τόνους δια της ποτάμιας οδού. Σημειώνουμε ότι το Νοέμβριο 2015 

εγκαινιάστηκε η πλατφόρμα συνδυασμένων μεταφορών Trilogiport πλησίον του 

λιμανιού της Λιέγης, που θα επιτρέψει την μεταφορά 200 χιλ. 

εμπορευματοκιβωτίων σε ετήσια βάση μέσω της ποτάμιας και της σιδηροδρομικής 

οδού και θα ανακουφίσει σημαντικά τον οδικό άξονα μεταξύ Λιέγης και 

Αμβέρσας. Ο νέος ως άνω τερματικός σταθμός στο ποτάμιο λιμάνι της Λιέγης 

προσδοκάται ότι θα δημιουργήσει 2.000 νέες θέσεις εργασίας. Η διαχείριση και 

εκμετάλλευση της πλατφόρμας έχει περιέλθει στην διαχειρίστρια εταιρεία του 

λιμένα του Ντουμπάι –και εκ των μεγαλυτέρων εταιρειών διαχείρισης λιμένων 

παγκοσμίως- Dubai Ports World. Η εν λόγω πλατφόρμα αντιπροσωπεύει επένδυση 

ύψους 162,23 εκατ. €, εκ των οποίων τα 115 εκατ. € προέρχονται από ιδιωτικά 

κεφάλαια.  

Οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο:  

 Οδικό δίκτυο (μεγάλες οδικές αρτηρίες): 1.756 χλμ., 
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 Οδικό δίκτυο ασφαλτοστρωμένο (εθνικό-επαρχιακό-τοπικό): 120.514 χλμ.,  

 Σιδηροδρομικό δίκτυο 3.233 χλμ.  

Κυριότερα λιμάνια:  

 Αμβέρσα (το δεύτερο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό λιμάνι μετά το Ρότερνταμ), 

Λιέγη (τρίτο μεγαλύτερο ποτάμιο λιμάνι της Ευρώπης), Ζίμπρουγκ, 

Οστάνδη, Γάνδη 

 

Όσον αφορά τον ενεργειακό κλάδο, το Βέλγιο βασίζεται σε σημαντικό 

ακόμη βαθμό (περί το ήμισυ της συνολικής παραγωγής ηλεκτρισμού) στην χρήση 

πυρηνικής ενέργειας και δευτερευόντως στην χρήση θερμοηλεκτρικής ενέργειας 

από μονάδες παραγωγής με βάση το φυσικό αέριο, αλλά και από ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας, και δη αιολικής. Σημειωτέον ότι μεγάλο μέρος του βελγικού 

αιολικού ενεργειακού πάρκου είναι εγκατεστημένο υπεράκτια (offshore), στις 

ακτές της χώρας στην Βόρεια Θάλασσα, ενώ υφίσταται σημαντικός αριθμός 

εναλλακτικών –και ανταγωνιζόμενων μεταξύ τους- επενδυτικών σχεδίων για 

κατασκευή πρόσθετων υπεράκτιων αιολικών εγκαταστάσεων. Σύμφωνα με 

στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Αιολικής Ενέργειας (EWEA), το 6,5% της 

συνολικής παραγωγικής δυναμικότητας από offshore αιολικές εγκαταστάσεις στην 

Ε.Ε. βρίσκεται στο Βέλγιο, το οποίο ακολουθεί στην σχετική κατάταξη τις 

Βρετανία, Γερμανία και Δανία. Η παραγωγική δυναμικότητα των offshore 

αιολικών εγκαταστάσεων του Βελγίου ανερχόταν στα τέλη του 2015 στα 712 MW. 

Από την άλλη, το πυρηνικό παραγωγικό δυναμικό του Βελγίου είναι αρκετά 

πεπαλαιωμένο, με αποτέλεσμα να σημειώνονται αρκετά συχνά διακοπές στην 

λειτουργία των πυρηνικών σταθμών, αλλά και να δημιουργούνται σημαντικές 

αμφιβολίες και να προκύπτουν αμφισβητήσεις ως προς την ασφάλειά τους, τόσο 

στο εσωτερικό του Βελγίου, όσο και σε γειτονικές χώρες. Οι παλαιότερες βελγικές 
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κυβερνήσεις είχαν αποφασίσει την απεξάρτηση της χώρας από την χρήση 

πυρηνικής ενέργειας από το έτος 2015, ωστόσο η προηγούμενη κυβέρνηση Di 

Rupo παρέτεινε για μία δεκαετία (μέχρι το 2025) την λειτουργία του πυρηνικού 

αντιδραστήρα Tihange 1, ενώ η κυβέρνηση Michel αποφάσισε την παράταση 

λειτουργίας των πυρηνικών αντιδραστήρων Doel 1 και 2, επίσης μέχρι το 2025. 

Συνολικά το ενεργειακό μοντέλο του Βελγίου δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 

ως ιδιαίτερα επιτυχημένο, με εξαίρεση ενδεχομένως τον κλάδο της αιολικής 

ενέργειας, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις –και ιδιαίτερα οι βαριοί βιομηχανικοί 

χρήστες- να παραπονούνται έντονα σχετικά με ανταγωνιστικό μειονέκτημα που 

τους δημιουργείται έναντι των γειτονικών ανταγωνιστριών χωρών εξαιτίας των 

υψηλών τιμών των ενεργειακών προϊόντων.       

 


