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ΘΕΜΑ : Ιστορική επένδυση της Volkswagen στην Ισπανία ύψους 10 δισ. ευρώ για την ηλεκτροδότηση 

των εργοστασίων της στη χώρα και την δημιουργία μεγάλης μονάδας κατασκευής μπαταριών για 

ηλεκτρικά οχήματα 

Ο μεγάλος γερμανικός Όμιλος Volkswagen, στον οποίο ανήκει η ισπανική αυτοκινητοβιομηχανία Seat, 

ανακοίνωσε στις 9/11 στην ισπανική Κυβέρνηση ότι αποδέχθηκε τις προτάσεις του Υπουργείου Βιομηχανίας, 

Εμπορίου και Τουρισμού προκειμένου να διατεθούν πρόσθετα χρηματοδοτικά κονδύλια για την υλοποίηση 

εμβληματικής επένδυσης του Ομίλου στην Ισπανία, μεγέθους 10 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο του Στρατηγικού 

Σχεδίου για την Ανάκαμψη και τον Οικονομικό Μετασχηματισμό και συγκεκριμένα του τομεακού 

υποπρογράμματος για την ανάπτυξη Ηλεκτρικών και Συνδεδεμένων Οχημάτων (Πρόγραμμα PERTE-VEC) 

που υλοποιεί η ισπανική Κυβέρνηση. Επισημαίνεται ότι το σύμφωνα με το σχέδιο της προαναφερθείσας 

εμβληματικής επένδυσης, ονόματι “Future: Fast Forward”, οι «αδελφοί» Όμιλοι Volkswagen, Seat, PowerCo 

(Όμιλος κατασκευής μπαταριών της Volkswagen), μαζί με ακόμη περίπου 60 τοπικές επιχειρήσεις, πρόκειται 

να επενδύσουν ανωτέρω κεφάλαια στην Ισπανία με σκοπό αφ’ ενός την υλοποίηση έργων ηλεκτροδότησης 

των εργοστασίων της Volkswagen στη χώρα και αφ’ ετέρου την κατασκευή νέας μεγάλης βιομηχανικής 

μονάδας κατασκευής μπαταριών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, στην πόλη Sagunto της περιοχής Βαλένθια.  

 

Σημειώνεται ότι το σχέδιο PERTE (Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάκαμψη και τον Οικονομικό Μετασχηματισμό) 

συνιστά νεοσυσταθέν μέσο σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με τη συνεργασία κρατικών 

Οργανισμών και υπηρεσιών, εταιρειών και ερευνητικών κέντρων για την προώθηση συγκεκριμένων 

στρατηγικών πρωτοβουλιών που στοχεύουν στον μετασχηματισμό της ισπανικής οικονομίας. Εντάσσεται στο 

ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάκαμψης, Μετασχηματισμού και Ανθεκτικότητας και χρηματοδοτείται από 

επιχορηγήσεις και δανειακά κεφάλαια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης (“Next Generation EU”), της 

τάξεως των 140-160 δισ. ευρώ για την Ισπανία.  

 

Μέχρι σήμερα, η ισπανική Κυβέρνηση έχει εγκρίνει 11 μεγάλα τομεακά επενδυτικά υποπρογράμματα που 

περιλαμβάνουν επενδυτικές δράσεις σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας, συγκεκριμένα στην ανάπτυξη 

ηλεκτρικών-συνδεδεμένων οχημάτων, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην παραγωγή και αποθήκευση 

καυσίμου υδρογόνου, στην υγεία, στον αγροδιατροφικό τομέα, σε δέσμες πολιτικών οικονομικής αξιοποίησης 

της ισπανικής γλώσσας, στην κυκλική οικονομία, στη ναυτική βιομηχανία, στην αεροδιαστημική, στην 

ψηφιοποίηση της διαχείρισης του κύκλου νερού, στην ανάπτυξη βιομηχανίας μικροκυκλωμάτων / ημιαγωγών, 

καθώς επίσης και στην κοινωνική οικονομία. Ειδικότερα, το επενδυτικό υποπρόγραμμα PERTE VEC που 

εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο στις 13/7/2021, στοχεύει στην ανάπτυξη και κατασκευή ηλεκτρικών 

και συνδεδεμένων αυτοκινήτων που θα μπορούν να ανταποκριθούν στη νέα, βιώσιμη και τεχνολογικά 

εξελιγμένη κινητικότητα.  
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Επισημαίνεται ότι η κεντρική Κυβέρνηση της χώρας και οι περιφερειακές Αυτόνομες Κοινότητες της Βαλένθια, 

της Καταλονίας και της Ναβάρα είχαν έως τώρα δεσμευθεί να χρηματοδοτήσουν με κεφάλαια ύψους 397 

εκατ. ευρώ -σχεδόν το ήμισυ- των κονδυλίων ύψους 877 εκατ. ευρώ που είναι διαθέσιμα για την πρώτη φάση 

του Σχεδίου PERTE, μέσω ενισχύσεων και πιστώσεων με ευνοϊκούς όρους. Προ ολίγων ημερών ωστόσο, ο 

γερμανικός Όμιλος αυτοκινητοβιομηχανίας επικοινώνησε ότι τα ανωτέρω κεφάλαια συνεισφοράς των 

περιφερειακών Κοινοτήτων στο συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο ήταν ανεπαρκή, προτείνοντας στο πλαίσιο 

διαπραγματεύσεων με την ισπανική Κυβέρνηση την εξεύρεση μίας καλύτερης εναλλακτικής λύσης εντός 

δεκαημέρου. Τελικά, χθες φαίνεται να γεφυρώθηκαν οι όποιες διαφορές κατά τις σχετικές συνομιλίες, δια της 

επίτευξης συμφωνίας για πρόσθετες ενισχύσεις της τάξεως των 230 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας έτσι τις 

συνολικές δεσμεύσεις δημοσίων κονδυλίων σε λίγο πάνω από τα 620 εκατ. ευρώ, ωθώντας τους Ομίλους 

Volkswagen και SEAT να αποδεχθούν το εν λόγω ποσό, τονίζοντας ότι είναι "ένα πρώτο βήμα" στην 

αναζήτηση λύσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη του κοινού επενδυτικού τους σχεδίου και δηλώνοντας πως 

ελπίζουν ότι θα υπάρξουν περαιτέρω κρατικές και περιφερειακές δημόσιες ενισχύσεις για την υλοποίηση του 

μεγάλου εν λόγω project. Σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου της Αυτόνομης Κοινότητας της Βαλένθια, κ. 

Puig, από τις πρόσθετες κρατικές ενισχύσεις κονδύλια ύψους 95-110 εκατ. ευρώ θα διοχετευθούν στην 

κατασκευή της νέας βιομηχανικής μονάδας μπαταριών στη Βαλένθια, ενώ τα υπόλοιπα θα διατεθούν για την 

ηλεκτροδότηση των εργοστασίων της μεγάλης αυτοκινητοβιομηχανίας στην Καταλονία και τη Ναβάρα (στις 

περιοχές Martorell και Pamplona). Σημειώνεται ότι το εργοστάσιο παραγωγής μπαταριών στην Sagunto της 

Βαλένθια αναμένεται να εκκινήσει τη λειτουργία του το 2026, ενώ η ηλεκτροδότηση των εργοστασίων 

παραγωγής αυτοκινήτων αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έναν περίπου χρόνο νωρίτερα.  

 

Επιπλέον, το ισπανικό Υπουργείο Βιομηχανίας άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε δεύτερη 

πρόσκληση προς ενδιαφερομένους Ομίλους για υπαγωγή στις χρηματοδοτήσεις του Σχεδίου PERTE από το 

επόμενο έτος, δεδομένου ότι από τα συνολικώς εξαγγελθέντα κονδύλια ύψους 2,975 δισ. έχουν έως τώρα 

δαπανηθεί, όπως προαναφέρθηκε, μόνον 877 εκατ. ευρώ. 

  

Ο Πρόεδρος της Seat, κ. Griffiths, δήλωσε ότι το έργο αυτό αναμένεται να «εκδημοκρατίσει» την πρόσβαση 

στη βιώσιμη κινητικότητα στην Ευρώπη με ηλεκτρικά αυτοκίνητα που θα κατασκευάζονται στην Ισπανία, 

προωθώντας τον μετασχηματισμό της βιομηχανίας της χώρας και συμβάλλοντας στη δημιουργία χιλιάδων 

νέων θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας στην ανταγωνιστικότητά της.  

 

Εξαιρετικά ικανοποιημένος από την υπαγωγή του μεγάλου επενδυτικού σχεδίου του Ομίλου Volkswagen στο 

Σχέδιο PERTE δήλωσε επίσης ο Ισπανός Πρωθυπουργός κ. Sánchez, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «ο 

γερμανικός όμιλος είναι δεσμευμένος στο μέλλον του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και στην υλοποίηση 

μίας γιγαντιαίας βιομηχανικής μονάδας στο Sagunto, η οποία θα ενισχύσει την αυτοκινητοβιομηχανία στην 

Ισπανία που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα παραγωγής οχημάτων στην Ευρώπη και η όγδοη στον 

κόσμο». Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν και οι δηλώσεις της Υπουργού Βιομηχανίας, Εμπορίου και 

Τουρισμού, κας Maroto, ενώ εξαιρετικά θετικές υπήρξαν και οι αντιδράσεις των επικεφαλής των Αυτόνομων 

Κοινοτήτων.  

 

 

 

                          Παντελής Γκάσιος 

                                                                                                     Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/840
https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/840
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr

