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Gigafactory τοσ αμερικανικού κολοσσού ηλεκτροκίνησης Tesla στην 

εσρύτερη περιοτή της γερμανικής πρωτεύοσσας 
 

Σρέδηα γηα ηελ θαηαζθεπή ελόο Gigafactory, θαζώο θαη ελόο επξωπαϊθνύ Κέληξνπ 

Έξεπλαο&Αλάπηπμεο, ζην Grüneheide ηνπ Βξαλδεκβνύξγνπ (επξύηεξε πεξηνρή Βεξνιίλνπ), 

αλαθνίλωζε από ηε γεξκαληθή πξωηεύνπζα, ζηηο 12 Ννεκβξίνπ η. έ., ν ηδξπηήο θαη Γ/λωλ 

Σύκβνπινο ηεο Tesla θαη γλωζηόο «νξακαηηζηήο» Elon Musk. Ο θ. Musk επεζθέθζε ην 

Βεξνιίλν κε αθνξκή ηελ απνλνκή ηωλ εηήζηωλ, δηεζλνύο θήκεο βξαβείωλ «Χξπζό Τηκόλη» 

(Goldenes Lenkrad), ηνπ γεξκαληθνύ εθδνηηθνύ νίθνπ Axel Springer Verlag (Bild/Bild am 

Sonntag/Auto-Bild θ.ά.), όπνπ θαη παξέιαβε ην βξαβείν ηνπ θαιύηεξνπ απηνθηλήηνπ ηεο κεζαίαο 

θαηεγνξίαο 2019 γηα ην ειεθηξνθίλεην κνληέιν Model 3 ηεο Tesla. 

Τν κεγα-εξγνζηάζην πξόθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί ζε ππό πώιεζε έθηαζε 300 εθηαξίωλ ηνπ 

θξαηηδίνπ ηνπ Βξαλδεκβνύξγνπ, ε νπνία γεηηληάδεη κε ην ππό θαηαζθεπή λέν αεξνδξόκην BER 

(Berlin-Brandenburg Airport), ζηελ πεξηνρή Schönefeld ηεο γεξκαληθήο πξωηεύνπζαο. Σε πιήξε 

αλάπηπμε, ζην ελ ιόγω εξγνζηάζην ζα θαηαζθεπάδνληαη ειεθηξηθέο κπαηαξίεο, 

κεηαζρεκαηηζηέο, θηλεηήξεο θαη ζα ζπλαξκνινγνύληαη νρήκαηα, αξρηθώο ην Model Y θαη ζηε 

ζπλέρεηα θαη ην Model 3 ηεο εηαηξείαο, ελώ νη άκεζεο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ πξόθεηηαη λα 

δεκηνπξγεζνύλ ζε πξώην ζηάδην εθηηκώληαη ζε 3.500, ελώ ζα θηάζνπλ ηηο 7.000 ζε πιήξε 

αλάπηπμε ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο. 

Ο Elon Musk επέιεμε λα αλαθνηλώζεη ηα ζρέδηα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εξγνζηαζίνπ ζην 

Βεξνιίλν, παξνπζία ηεο εγεζίαο ηωλ γεξκαληθώλ θνινζζώλ Volkswagen, BMW, Audi, 

πξνθαιώληαο «εληόο έδξαο» ηε γεξκαληθή απηνθηλεηνβηνκεραλία, ε νπνία πξνζπαζεί αθόκε λα 

ζπλέιζεη από ην ηεξαζηίωλ δηαζηάζεωλ ζθάλδαιν παξαπνίεζεο ηωλ εθπνκπώλ ξύπωλ (diesel 

scandal), ελώ παξάιιεια επελδύεη δπζζεώξεηα πνζά ζηε ιεγόκελε «ειεθηξνπνίεζε» ηωλ 

ζηόιωλ, κε κέηξηα, εηζέηη, απνηειέζκαηα. Άμην κλείαο ζεωξείηαη όηη ε θεθαιαηνπνίεζε ηεο 

Tesla, κηαο εηαηξείαο ε νπνία εηζήιζε ζην ρξεκαηηζηήξην κόιηο ην 2010, έρεη ππεξθεξάζεη πιένλ, 

ζε ρξεκαηηζηεξηαθή αμία, ηνλ Όκηιν BMW. Παξάιιεια, βέβαηα, ην κεξίδην πωιήζεώλ ηεο ζηε 

Γεξκαλία είλαη αλαηκηθό, κε κόιηο 0,3% επί ηνπ ζπλόινπ ηωλ πωιήζεωλ απηνθηλήηωλ ζηε 

γεξκαληθή αγνξά, ην 2018. 

Σεκεηώλεηαη όηη ε Tesla είρε εμεηάζεη, αξρηθώο, ηελ θαηαζθεπή ηνπ Gigafactory ζην Ηλωκ. 

Βαζίιεην. Σύκθωλα κε δειώζεηο ηνπ θ. Musk, ωζηόζν, νη πηζαλνί θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη κε ην 

Brexit επέθεξαλ αιιαγέο ζηα αξρηθά ζρέδηα ηεο ακεξηθαληθήο εηαηξείαο, κε απνηέιεζκα λα 

πξνθξηζεί, ηειηθώο, ην Βεξνιίλν. 

Η αλαθνίλωζε ηωλ ζρεδίωλ ηεο θαιηθνξλέδηθεο εηαηξείαο, ζεωξνύληαη από πνιινύο επηθξηηέο ωο 

–έλα αθόκε- επηθνηλωληαθό ηξηθ ηνπ Elon Musk, πξνθεηκέλνπ λα εληζρύζεη ηελ αμία ηεο κεηνρήο 

ηεο Tesla, ζηξέθνληαο ηαπηόρξνλα ηελ πξνζνρή καθξηά από ηα δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ 

αλαθύπηνπλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο. Παξάιιεια, έληνλε θξηηηθή επηζύξεη θαη ην πεξηβαιινληηθό 

απνηύπωκα ηωλ ηξνκεξά ελεξγνβόξωλ κεγα-εξγνζηαζίωλ ηεο Tesla, νη αλάγθεο ζε Η/Δ ηωλ 
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νπνίωλ θαιύπηνληαη, ζε κεγάιν βαζκό αθόκε, από ζπκβαηηθέο ειεθηξνπαξαγωγηθέο κνλάδεο 

(π.ρ. θαύζε θάξβνπλνπ ή ιηγλίηε) θαη κόλν κεξηθώο από ΑΠΔ. 

Αληίζεηα, κεγάιε κεξίδα ηεο θνηλήο γλώκεο ζηε Γεξκαλία επηθξνηεί ηε ζπγθεθξηκέλε απόθαζε, 

δεδνκέλνπ όηη ζα εληείλεη ηνλ αληαγωληζκό γηα ηηο εγρώξηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο, ζα 

ζπληείλεη ζηελ ηαρύηεξε κεηάβαζε ζηελ ειεθηξνθίλεζε θαη ζηε δηεύξπλζε ηνπ δηθηύνπ 

ζηαζκώλ ειεθηξηθήο θόξηηζεο νρεκάηωλ, ελώ ηθαλνπνίεζε εθθξάδεηαη θαη ζε επίπεδν πνιηηηθήο 

εγεζίαο, ιόγω ηωλ άκεζωλ θαη παξάπιεπξωλ νηθνλνκηθώλ ωθειεκάηωλ πνπ αλακέλνληαη γηα ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο γεξκαληθέο πεξηθέξεηεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


