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Σημαντική επένδυση της Volkswagen στην Ισπανία 

Ο γερμανικός όμιλος Volkswagen πρόκειται να επενδύσει 10 δις ευρώ, τόσο για την 

ηλεκτροδότηση της παραγωγής των εργοστασίων αυτοκίνητων, που διαθέτει στην Ισπανία σε 

περιοχές Martorell (Βαρκελώνη) και Landaben (Ναβάρα), όσο και για την συναρμολόγηση  και 

την ανάπτυξη μπαταριών στο Sagunto (Βαλένθια).  Σύμφωνα με τον πρόεδρο του διοικητικού 

συμβουλίου του ομίλου, κ. Herbert Diess, πρόκειται για την μεγαλύτερη επένδυση στη 

βιομηχανική ιστορία της Ισπανίας, η οποία αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο παραγωγό 

οχημάτων στην Ευρώπη, μετά την Γερμανία.   

Αναφορικά με την κατανομή του ποσού, είναι γεγονός ότι 3 δις προορίζονται για το εργοστάσιο 

στο Martorell, άλλο 1 δις για το αντίστοιχο στο Landaben, 3 δις για το μέγα-εργοστάσιο στο 

Sagunto, ενώ τα υπόλοιπα 3 δις πρόκειται να διανεμηθούν στους συνεργάτες του γερμανικού 

ομίλου στο πρόγραμμα Future: Fast Forward, στο οποίο συμμετέχουν συνολικά 62 επιχειρήσεις 

(εκ των οποίων το 61% είναι μικρομεσαίες) από 11 αυτόνομες κοινότητες. 

Το εργοστάσιο  μπαταριών στο Sagunto θα αποτελέσει το τρίτο μέγα-εργοστάσιο της γερμανικής 

κοινοπραξίας, σε συνέχεια αυτού που υλοποιείται στο Salzgitter (Γερμανία), το οποίο θα τεθεί 

σε λειτουργία το 2025 και αυτό της Skelleftea (Σουηδία). Η αυτοκινητοβιομηχανία έχει σκοπό να 

ιδρύσει ,συνολικά, 6 μεγα-εργοστάσια στην Ευρώπη κατά την διάρκεια αυτής της δεκαετίας. 

Η εργοστασιακή μονάδα στη Βαλένθια πρόκειται να έχει παραγωγική ικανότητα, ύψους 40GWh 

και να δημιουργήσει 3.000 νέες θέσεις εργασίας, ενώ η κατασκευή της αναμένεται ότι  θα αρχίσει 

το 2023, με σκοπό να ξεκινήσει η παραγωγή των μπαταριών το 2026. Οι μπαταρίες αυτές θα 

προορίζονται για μοντέλα αυτοκινήτων, που κατασκευάζονται στις πόλεις Martorell και 

Landaben, των οποίων, τα εργοστάσια, όπως επιβεβαίωσε ο κ. Herbert Diess, θα 

προσανατολιστούν στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων. Αξίζει να αναφερθεί ότι το 20% της 

ενέργειας, που θα χρησιμοποιεί, θα προέρχεται από ένα ηλιακό πάρκο, που θα κατασκευάσει η 

Iberdrola, η οποία επισήμανε ότι θα επενδύσει 500 εκ. ευρώ για την προμήθεια πράσινης 

ενέργειας, ως προς την ηλεκτροδότηση του έργου του γερμανικού ομίλου 

αυτοκινητοβιομηχανίας. 

Τέλος, μέσω της δραστηριοποίησης της Volkswagen στην Ισπανία, τόσο ο όμιλος όσο και η 

ισπανική κυβέρνηση, φιλοδοξούν ότι η χώρα θα μετατραπεί σε έναν ευρωπαϊκό κόμβο (hub) 

ηλεκτρικής κινητικότητας.  
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