
IMPACTES ECONÒMICS DE LA GIGAFACTORIA DE VW A SAGUNT

● Creació d'ocupació: A més de les contractacións per a la gigafactoria, es preveu
que es generen llocs de treball indirectes a través de la cadena de subministrament,
el que podria incloure proveïdors i empreses de serveis. Hem de tenir en compte,
però, que molts dels nous llocs de treball poden ser ocupats per les persones
acomiadades de les plantes de Seat y Ford.

● Atracció d'altres inversions: La presència de Volkswagen a Sagunt podria ser un
atractiu per a altres empreses i inversors. Això generaria el conegut com efecte
multiplicador de la inversió, que consisteix en la inversió inicial pot crear demanda
addicional per a béns i serveis, cosa que a la vegada pot generar noves oportunitats
de negoci i, per tant, més demanda.

● “Efecte crida poblacional”: el simple fet de l’anunci d’acord per a la construcció de
la gigafactoria, ja està produint un efecte crida poblacional, amb diferents
conseqüències. D'una banda, l'arribada de noves persones a la zona pot augmentar
la demanda de serveis i productes, cosa que pot estimular el consum local i generar
noves oportunitats de negoci per als empresaris locals. D'altra banda, però, també
pot provocar pressions en els preus dels habitatges i el cost de vida, així com també
en els serveis públics, com ara la salut i l'educació.

● Tensió en el mercat immobiliari: si l'oferta d'habitatges no augmenta a al ritme de
la demanda, els preus podrien pujar, especialment en aquelles zones més properes
a la factoria. Això podria afectar especialment als preus del lloguer, ja que molts dels
treballadors de la factoria podrien optar per llogar una vivenda en la zona.
A més, per tal de satisfer la demanda d’habitatge, es preveu un increment de l’oferta
d’aquesta, amb totes les implicacions que això suposa quant a ocupació del sol,
consum de recursos naturals, etc.

● Tensió en els serveis públics: la implantació de la gigafactoria afectarà
significativament la demanda de serveis públics en la zona del Camp de Morvedre.
Es requereix que les institucions públiques planifiquen i gestionen adequadament els
recursos per satisfer les necessitats de la nova població i garantir la qualitat de vida
de la comunitat en general.

● Dependència laboral: La presència de Volkswagen a Sagunt podria fer que la zona
es torne excessivament dependent d'aquesta empresa, el que podria ser un
problema si Volkswagen decidira traslladar la seua producció a altres llocs en el
futur, ja que aquesta dependència creada serà una dificultat afegida a l’hora de lluitar
pels drets laborals dels treballadors i treballadores.

● Rigidesa quant a diversificació econòmica: la dependència de la gigafactoria també
pot limitar les possibilitats de diversificació econòmica en altres sectors, deixant la
regió vulnerable a les fluctuacions del mercat de l'automòbil.



● Ajudes públiques: les administracions estan col·laborant amb fons públics per a la
instal·lació de la factoria. Açò pot lastrar el principi d'equitat i progressivitat perquè
pot portar a un augment de la concentració de poder i riquesa en poques mans, en
detriment de les empreses més xicotetes i dels consumidors.

Per això, és important que les polítiques públiques estiguen dissenyades de manera
que fomenten la igualtat d'oportunitats i la competència justa en el mercat, i que
eviten el favoritisme cap a les empreses més grans i poderoses.

● Efecte “too big to pay”: és una variant del concepte "too big to fail" que va sorgir
durant la crisi financera de 2008. Es fa referència a una empresa o institució que és
tan gran que es considera que no pot enfonsar-se sense causar un impacte
significatiu i negatiu en l'economia i la societat en general. Així doncs, les institucions
públiques poden donar tractes de favor de molts tipus (fiscals, ambientals, laborals,
etc). Això pot portar a una sensació de manca de justícia i equitat en el tractament
d'empreses i individus, i pot minvar la confiança en el sistema econòmic i polític.

● Falta de sobirania democràtica: La dependència de la gigafactoria de Volkswagen
a Sagunt pot tenir efectes negatius en la soberania popular de la regió, ja que pot
limitar la capacitat de la ciutadania de la regió per a participar en la presa de
decisions sobre el futur econòmic i social de la seua comunitat.

● Falta de sobirania alimentària: la gigafactoria atraurà altres empreses relacionades
amb la indústria automobilística i generarà una demanda de més recursos, com la
terra i l'aigua, que podrien ser utilitzats per a la producció d'aliments. Això portarà a
una competència entre la indústria automobilística i el sector agrícola per accedir a
aquests recursos, posant en perill la seguretat alimentària de la regió i deixant sense
marge de maniobra el territori per a un futur que es preveu més desglobalitzat i on l
sobirania alimentària es presenta com un factor clau per al futur.


