
                     
        ΠΡΕΣΒΕΙΑ  ΜΑΔΡΙΤΗΣ                                       

              ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.                                                                 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 
Avda. Dr. Arce 24-28002 Mαδρίτη 

 Tηλ: +34915644592, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr 

                                                                                                                   Μαδρίτη, 5.04.2022 

                                                                          

H Ισπανία επενδύει 11 δις ευρώ στην ανάπτυξη επεξεργαστών και ημιαγωγών 

Μετά την κρίση που επέφερε ο κορονοϊός στην παγκόσμια οικονομία, η Ισπανία υιοθέτησε τον 

νέο στρατηγικό μηχανισμό «Στρατηγικά Σχέδια για την Οικονομική Ανάκαμψη και 

Μεταρρύθμιση» (PERTE). Μέσω αυτού, η Κυβέρνηση επενδύει σημαντικά ποσά σε τομείς και 

τεχνολογίες, που αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη τα 

επόμενα έτη, κινητοποιώντας, παράλληλα, ιδιωτικά κεφάλαια, με αποτέλεσμα η συνολική 

χρηματοδότηση των προγραμμάτων να φθάνει σε πολύ υψηλά ποσά. Συνεπώς, έως και σήμερα, 

έχουν εγκριθεί εννέα σχέδια και συγκεκριμένα: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ανανεώσιμο 

Υδρογόνο και Αποθήκευση (6,9 δις ευρώ από δημόσια χρηματοδότηση, 9,5 δις ευρώ από 

ιδιωτική), Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού και Συνδεδεμένου Αυτοκινήτου (4,3 δις ευρώ από 

δημόσια χρηματοδότηση, 19,7 δις ευρώ από ιδιωτική), Αεροναυπηγική (2,193 δις ευρώ από 

δημόσια χρηματοδότηση, 2,34 δις ευρώ από ιδιωτική), Ψηφιοποίηση Κύκλου Νερού (1,7 δις 

ευρώ από δημόσια χρηματοδότηση, 1,12 δις ευρώ από ιδιωτική), Νέα Οικονομία και Γλώσσα 

(αφορά την υιοθέτηση της ισπανικής στην Τεχνητή Νοημοσύνη) (1,1 δις ευρώ από δημόσια 

χρηματοδότηση, 1 δις ευρώ από ιδιωτική), Αγροδιατροφικός τομέας (1 δις ευρώ από δημόσια 

χρηματοδότηση), Καινοτομίες στην Υγεία (982 εκ. ευρώ από δημόσια χρηματοδότηση, 482 εκ. 

ευρώ από ιδιωτική), Κυκλική Οικονομία (492 εκ. ευρώ από δημόσια χρηματοδότηση, 1,2 δις 

ευρώ από ιδιωτική), Ναυπηγική βιομηχανία (310 εκ. ευρώ από δημόσια χρηματοδότηση, 1,15 

δις ευρώ από ιδιωτική).  

Πέραν των ανωτέρω, έχει ανακοινωθεί σχέδιο για την Κοινωνική Οικονομία των Πολιτών, για την  

οποία όμως δεν έχει γίνει γνωστό, ακόμη, το ποσό που θα δοθεί από το κράτος. Εντούτοις, το 

σημαντικότερο, έως σήμερα, εν λόγω, Σχέδιο ανακοινώθηκε την 4η Απριλίου από τον 

Πρωθυπουργό, κ. Πέδρο Σάντσεθ στο συνέδριο Wake Up Spain! και αναμένεται έγκρισή του 

από το Υπουργικό Συμβούλιο, εντός των επόμενων εβδομάδων. Αφορά την φιλοδοξία της 

Ισπανίας να αποτελέσει ηγετική δύναμη στην Ευρώπη, στην κατασκευή και την Έρευνα και 

Ανάπτυξη επεξεργαστών και ημιαγωγών, παρέχοντας 11 δις ευρώ δημοσίων επενδύσεων, 

προς αυτό τον σκοπό. Οι βλέψεις αυτές συμβαδίζουν με τη γενικότερη στρατηγική να μετατραπεί 

η χώρα σε εξαιρετικό κέντρο ψηφιακής μετάβασης, υιοθετώντας τις τελευταίες τεχνολογίες και 

τάσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας, δίνοντας έμφαση σε όλες τις επιχειρήσεις και 

ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες και νεοφυείς. Παράλληλα, η εν λόγω ανακοίνωση ήρθε σε 

μεταγενέστερο διάστημα από την αναγγελλία της Ε.Ε. για τον ίδιο στόχο, που ανακοίνωσε 

συνολικά 43 δις ευρώ, για τις επενδύσεις, στην κατασκευή και έρευνα μικροεπεξεργαστών. 

Επομένως, ένα μέρος των ισπανικών επενδύσεων λογικά θα προέρχεται από αυτά τα 

ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία, με τη σειρά τους, μπορεί  να αυξηθούν. Στόχος είναι το 20% των 

επεξεργαστών, τουλάχιστον, να κατασκευάζονται στη Γηραιά Ήπειρο.  

Κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης δεν έγιναν αναφορές σε περαιτέρω λεπτομέρειες, ενώ ούτε 

το Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Μετάβασης, που διαχειρίζεται τα κεφάλαια 
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των Στρατηγικών Σχεδίων για την Οικονομική Ανάκαμψη και Μεταρρύθμιση, έχει καταστήσει 

γνωστές επιπρόσθετες πληροφορίες. Επίσης, είναι άγνωστο προς το παρόν, εάν η Κυβέρνηση 

έχει προχωρήσει ή βρίσκεται σε συνομιλίες με κάποιον συγκεκριμένο κατασκευαστή για την 

έναρξη των εργασιών τους στην ισπανική αγορά. Σημειώνεται ότι ο τομέας θεωρεί δεδομένο ότι 

οι TSCM και Samsung, ηγετικές εταιρίες στην κατασκευή επεξεργαστών 5 νανομέτρων, δεν θα 

δραστηριοποιηθούν κατ’ αυτόν τον τρόπο στη χώρα, αφού έχουν εξαιρέσει την Ευρώπη από τον 

στρατηγικό τους σχεδιασμό. Αντίστοιχα, η Intel ανακοίνωσε, τον περασμένο Μάρτιο, επενδύσεις 

συνολικού ύψους 33 δις ευρώ στην Ευρώπη, χωρίς να αναφέρουν την Ισπανία, παρά μόνον 

συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Υπερυπολογιστή της Βαρκελώνης (BSC-CNS). Εντούτοις, το 

ποσό της χρηματοδότησης δημοσίων επενδύσεων 11 δις ευρώ ξεπερνά, κατά πολύ, τα ποσά, 

που έχουν δοθεί στα υπόλοιπα στρατηγικά σχέδια, κάνοντας φανερή την πρόθεση της Ισπανίας 

για την πρωτοκαθεδρία της στον τεχνολογικό τομέα, έχοντας, ως κινητήρια δύναμη, τη συνεχή 

και μεγάλη επένδυση σε υποδομές, εκπαίδευση / κατάρτιση στελεχών και χρηματοδότηση του 

τεχνολογικού τομέα και των τελευταίων τάσεων αυτού.  
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