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Η Ισπανία δίνει προτεραιότητα στην παραγωγή ηλεκτροκίνητων οχημάτων 

Η αυτοκινητοβιομηχανία αποτελεί τον σημαντικότερο κλάδο της βιομηχανίας στην Ισπανία, αφού 

αντιπροσωπεύει το 8,5% του ισπανικού ΑΕΠ και ευθύνεται για το 19% των εξαγωγών της χώρας. 

Ωστόσο, τα τελευταία έτη, η αύξηση του παγκόσμιου ανταγωνισμού έχει προκαλέσει ανησυχίες 

στους επαγγελματίες του κλάδου, οι οποίοι προσπαθούν να επενδύσουν κεφάλαια, προκειμένου 

να εξελιχθούν και να συνεχίσουν να είναι παγκοσμίως ανταγωνιστικοί. Μεταξύ των 

σημαντικότερων αλλαγών του τομέα, είναι η ηλεκτροκίνηση και η χώρα έχει βάλει στόχο να 

πρωτοστατήσει σε αυτήν. 

Συγκεκριμένα, η Υπουργός Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού, κα. Μαρία Ρέγιες Μαρότο, 

έκανε γνωστό ότι η χώρα θα συμβάλλει, μέσω των ευρωπαϊκών κονδυλίων, στη δημιουργία του 

εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικών μπαταριών για οχήματα που θα δημιουργηθεί από τις 

ισπανικές Seat και Iberdrola. Με τον τρόπο αυτό, γίνεται γνωστή η πρώτη δράση της 

Κυβέρνησης για αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων από το πρόγραμμα Next Generation EU 

και αφορά τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τη σημασία της οποίας έχουν επισημάνει 

οι ισπανικές εταιρίες. Η ακριβής τοποθεσία του εργοστασίου δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή, 

ωστόσο οι δύο εταιρίες έχουν δηλώσει ότι θα βρίσκεται κοντά στο εργοστάσιο παραγωγής 

αυτοκινήτων της Seat και Cupra του ομίλου Volkswagen στη Μαρτορέλ, της επαρχίας της 

Βαρκελώνης στην Καταλονία.  

Η επιλογή της εν λόγω τοποθεσίας δεν είναι τυχαία, καθώς στο συγκεκριμένο εργοστάσιο ήδη 

παράγονται υβριδικά μοντέλα των δύο επωνυμιών, τα Seat León, Cupra León και Cupra 

Fomentor e-Hybrid, τα οποία φέρουν και μπαταρίες. Πέραν όμως αυτών, η Volkswagen 

ανακοίνωσε, στη συνέχεια των δηλώσεων της κα. Υπουργού, ότι ο όμιλος έχει αναθέσει, 

αποκλειστικά στο εργοστάσιο αυτό, την κατασκευή ενός ηλεκτροκίνητου μοντέλου αυτοκινήτου 

του ομίλου, χαμηλού κόστους. Συνεπώς, ολοκληρώνεται η αλυσίδα παραγωγής, εφόσον οι 

μπαταρίες θα προέρχονται από το ισπανικό μελλοντικό εργοστάσιο. Όπως δήλωσε και ο Γενικός 

Διευθυντής του εργοστασίου της Seat, η Ισπανία μπορεί να εξελιχθεί ως κόμβος της 

ηλεκτροκίνησης σε όλη την Ευρώπη.    

Η Ισπανία έχει θέσει ως βασικό στόχο της αυτοκινητοβιομηχανίας την παραγωγή 

ηλεκτροκίνητων μοντέλων και μπαταριών για αυτά, ενώ ευελπιστεί και στην εξέλιξη της έρευνας 

και ανάπτυξης στον συγκεκριμένο τομέα. Παράλληλα, εγκαθιστά συνεχώς περισσότερα σημεία 

φόρτισης ανά τη χώρα, ενώ η Κυβέρνηση δίνει οικονομικές βοήθειες για την απόκτηση οχημάτων 

που ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία, προκειμένου να στηρίξει τόσο την εν λόγω 

τεχνολογία όσο και την προστασία του περιβάλλοντος.  
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