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ΘΔΜΑ:  Καθυςτζρηςη επζνδυςησ για καταςκευή βιομηχανικήσ μονάδασ παραγωγήσ ημιαγωγών 
ςτο Μαγδεμβοφργο 

 

Σφμφωνα με τθν εφθμερίδα του Μαγδεμβοφργου Volksstimme, θ αμερικανικι εταιρεία παραγωγισ 
θμιαγωγϊν Intel κα κακυςτεριςει τθν καταςκευι ςχεδιαηόμενθσ βιομθχανικισ μονάδασ  παραγωγισ 
θμιαγωγϊν, ηθτϊντασ περιςςότερεσ κρατικζσ επιδοτιςεισ. Η αμερικανικι εταιρεία είχε πολφ 
νωρίτερα ανακοινϊςει τα ςχζδιά τθσ για μια ςθμαντικι επζνδυςθ φψουσ € 17 δισ ςτο 
Μαγδεμβοφργο. Η καταςκευι τθσ βιομθχανικισ μονάδασ επρόκειτο να ξεκινιςει ςτα μζςα του 2023, 
ζργο για το οποίο θ Γερμανικι Κυβζρνθςθ ςχεδίαηε να παράςχει € 6,8 δισ ωσ κρατικι ενίςχυςθ. 
 
Το ςυνολικό κόςτοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ επζνδυςθσ ζχει πλζον αυξθκεί ςτα € 20 δισ, με τθν 
αμερικανικι Intel να μθν ζχει πλζον προγραμματιςμζνθ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ καταςκευισ και να 
ηθτά αφξθςθ των χορθγοφμενων επιδοτιςεων από τθ Γερμανικι Κυβζρνθςθ. Αν και θ αμερικανικι 
εταιρεία δεν ζχει ακόμθ προβεί ςε επίςθμεσ ανακοινϊςεισ  ςχετικά με τθν κακυςτζρθςθ ζναρξθσ 
καταςκευισ του ζργου, ανζφερε ότι «πολλά ζχουν αλλάξει» από τθ ςτιγμι που θ εταιρεία είχε 
δθμοςιεφςει τα ςχζδιά τθσ για τθ καταςκευι τθσ Βιομθχανικισ Μονάδασ ςτο Μαγδεμβοφργο. 
Σφμφωνα με τισ ίδιεσ ανακοινϊςεισ, «οι γεωπολιτικζσ προκλιςεισ ζχουν γίνει μεγαλφτερεσ, θ ηιτθςθ 
θμιαγωγϊν ζχει μειωκεί και ο πλθκωριςμόσ και οι ςυνκικεσ φφεςθσ διαταράςςουν τθν παγκόςμια 
οικονομία».  
 
Η εταιρεία παρακολουκεί τθ κατάςταςθ και κα ρυκμίςει αυτζσ τισ επενδφςεισ με τθν αγορά. «Δεν 
μποροφμε να προβλζψουμε τθν ανάκαμψθ τθσ αγοράσ, αλλά γνωρίηουμε ότι κα ανακάμψει, όπωσ 
ζκανε πάντα ςτο παρελκόν, μετά από ζναν πτωτικό κφκλο». 
 
Η ΕΕ ζχει φιλόδοξο ςτόχο να παράγει, ζωσ το 2030, το 20% των θμιαγωγϊν παγκοςμίωσ. Ο νόμοσ για 
τουσ θμιαγωγοφσ ζχει ιδθ ωκιςει αρκετζσ επιχειριςεισ να προβοφν ςε επενδφςεισ, εκ των οποίων 
εκείνθ τθσ αμερικανικισ Intel ιταν θ μεγαλφτερθ. Οι υψθλζσ τιμζσ ενζργειασ, θ παρατεταμζνθ φφεςθ, 
ακόμθ και οι επιδοτιςεισ από τον νόμο των ΗΠΑ για τθ μείωςθ του πλθκωριςμοφ κα μποροφςαν να 
αποτελζςουν περαιτζρω απειλι για τθν πραγματοποίθςθ ανάλογων επενδφςεων. 


