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Η επέκταση των ισπανικών λιμένων 

Η Ισπανία πραγματοποίησε τα μεγάλα λιμενικά της έργα περίπου πριν από 20 χρόνια. 

Χρειάστηκαν αρκετά δις ευρώ για την κατασκευή των λιμένων αυτών, και ενώ υπήρχαν 

σχέδια επέκτασής τους, τα τελευταία «πάγωσαν» λόγω της οικονομικής κρίσης που έπληξε 

την χώρα από το 2008 έως το 2014. Πλέον, οι θαλάσσιες μεταφορές αναπτύσσονται με 

σταθερό ρυθμό στην Ισπανία και η ύφεση μοιάζει με «κακό όνειρο» του παρελθόντος. Στο 

πλαίσιο αυτό, ο λιμένας της Βαλένθια έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο και σχεδιάζει επέκταση 

ύψους 1,2 δις ευρώ, η οποία θα διπλασιάσει τη χωρητικότητά του και θα τον φέρει πιο κοντά 

στους λιμένες της Βόρειας Ευρώπης, όπως του Ρότερνταμ στην Ολλανδία. 

Το πλαίσιο της επέκτασης είναι αρκετά ευνοϊκό μετά από τα χρόνια της κρίσης, καθώς οι 

μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες επικεντρώνονται στο εμπόριο και στις πιο ανταγωνιστικές 

διαδρομές και λιμάνια, με αποτέλεσμα η ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών να διατηρεί 

θετική πορεία για το 2018, με τους ισπανικούς λιμένες του Αλγεθίρας, της Βαλένθια και της 

Βαρκελώνης, να οδηγούν την Ισπανία μεταξύ των 10 κορυφαίων χωρών στην Ευρώπη, στην 

κίνηση των εμπορευματοκιβωτίων. 

Ο λιμένας της Βαλένθια διαθέτει χώρους για 7,5 εκ. TEU (εμπορευματοκιβώτια κανονικού 

μεγέθους) και αναμένεται το 2018 να αυξηθεί κατά 5 εκ. Η επέκταση έχει εγκριθεί και το 

Μάρτιο του 2019 θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός με σκοπό την επιλογή της εταιρείας που 

θα αναλάβει την κατασκευή, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει ιδιώτης επενδυτής. Ο 

συγκεκριμένος, θα αναλάβει το πιο ακριβό μέρος της επέκτασης, όπως τον εξοπλισμό του 

τερματικού, με προϋπολογισμό 800 εκ. ευρώ, με αντάλλαγμα την παραχώρηση 

εκμετάλλευσης του λιμανιού μεταξύ 35 και 50 ετών. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο λιμάνι 

κατέχει στρατηγική θέση στους κόμβους των μεταφορών με την Ασία και τη Βόρεια Ευρώπη, 

ενώ επίσης βρίσκεται σε μία αυτόνομη κοινότητα με μεγάλες εξαγωγές και αποτελεί τον πιο 

κοντινό λιμένα στην ισπανική πρωτεύουσα της Μαδρίτης. 

Η επέκταση του λιμένος της Βαλένθια έχει προχωρήσει αλλά δεν είναι ο μόνος που εξετάζει 

πιθανές επεκτάσεις των εγκαταστάσεών του. Αρκετά χιλιόμετρα βορειότερα, ο λιμένας της 

Βαρκελώνης, ο οποίος εγκαινίασε την τεράστια επέκτασή του από το 2000 έως το 2014 με 

επένδυση ύψους 4 δις ευρώ, ξεκίνησε προκαταρκτικές μελέτες για την κατασκευή ενός τρίτου 

τερματικού σταθμού. Ο τερματικός σταθμός που διαχειρίζεται η APM είναι πολύ κοντά στην 

πλήρη χωρητικότητά του ενώ το επίπεδο πληρότητας του τερματικού BEST, τον οποίο 

διαχειρίζεται η κινεζική εταιρεία Hutchison, είναι κοντά στο 84%. 
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Στα νότια, ο λιμένας του Αλγεθίρας εκτείνεται σε 37 εκτάρια, συμπεριλαμβανομένου του 

δημόσιου χώρου. Έχει μια προβλήτα μήκους 680 μέτρων, στην οποία θα προστεθούν 

επιπλέον 130. Συνολικά, καταλαμβάνει 810 μέτρα ευθυγραμμισμένα με την αποβάθρα του 

ημιαυτόματου τερματικού της εξωτερικής ζώνης Isla Verde, γνωστού ως Total Terminal 

International Algeciras (TTIA). Η διαχείριση γίνεται από εταιρεία της Νότιας Κορέας. Η 

Λιμενική Αρχή του Κάντιθ προετοιμάζει επίσης το νέο γενικό της σχέδιο, το οποίο 

περιλαμβάνει νέες επεκτάσεις, παρόλο που, όπως και στη Βαρκελώνη, εξακολουθεί να 

στερείται λεπτομερειών, επειδή βρίσκεται σε αρχικό στάδιο. Τα σχέδια επέκτασης όμως του 

κοντινού στο Κάντιθ, λιμένα της Ταγγέρης, στο Μαρόκο, θα μπορούσαν να επιταχύνουν αυτή 

την επέκταση. 

Στο Μπιλμπάο, η κύρια αγορά του οποίου είναι η Ατλαντική Ευρώπη, το Λιμενικό Σώμα 

ξεκίνησε το 1992 τις εργασίες επέκτασης στην περιοχή γνωστή ως Abra Exterior, όπου έως 

σήμερα έχουν επενδυθεί 1 δις ευρώ. Η χωρητικότητα του λιμένος του Μπιλμπάο είναι σήμερα 

περίπου στο 87%, από τα υψηλότερα στο ισπανικό λιμενικό σύστημα, έτσι ώστε να είναι 

απαραίτητη η οικοδόμηση μίας νέας δεξαμενής, που ονομάζεται Κεντρική Espigón, της 

οποίας η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί το 2019. Έχει 74 εκ. ευρώ προϋπολογισμό και 

έκταση 334.000 τ.μ. 

Εάν η Βαλένθια, η οποία τώρα αποτελεί τον πέμπτο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό λιμένα για  

διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων, ολοκληρώσει σύντομα τον τέταρτο τερματικό σταθμό 

εμπορευματοκιβωτίων της, αναμένεται ότι θα ενισχύσει σημαντικά τη θέση της όσον αφορά τη 

Μεσόγειο. Ωστόσο, σύμφωνα με αναφορές εδώ οικονομικών αναλυτών, η Ισπανία δεν 

παραβλέπει την ανάπτυξη του ελληνικού λιμένος Πειραιώς, του οποίου κύριος μέτοχος είναι η 

κινεζική Cosco που επιθυμεί να καταστεί ο ΟΛΠ το μεγαλύτερο κέντρο μεταφορών για τη 

διανομή εμπορευμάτων από την Ασία στην Ευρώπη.  
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