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ΘΕΜΑ : Δημιουργία του πρώτου ευρωπαϊκού κέντρου σχεδιασμού μικροκυκλωμάτων στη 

Βαρκελώνη από την Cisco Systems  

Όπως ανακοινώθηκε έπειτα από συνάντηση του Ισπανού Πρωθυπουργού κ. Sánchez με τον 

Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του μεγάλου αμερικανικού τεχνολογικού Ομίλου Cisco 

Systems, Chuck Robbins στις 10/11 στο Κυβερνητικό Μέγαρο (Palacio de la Moncloa), η 

αμερικανική εταιρεία προτίθεται να προχωρήσει στην δημιουργία κέντρου σχεδιασμού ημιαγωγών 

νέας γενιάς στην Βαρκελώνη. Σε σχετική ανακοίνωσή της, Όμιλος Cisco αναφέρει ότι πρόκειται 

για το πρώτο κέντρο σχεδιασμού μικροκυκλωμάτων (microchips) που δημιουργεί η εταιρεία στην 

Ε.Ε., το οποίο αναμένεται να προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία που απαιτούνται για 

την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού οικοσυστήματος παραγωγής μικροκυκλωμάτων.  

 

Η επένδυση εντάσσεται στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου για την Ανάκαμψη και τον 

Οικονομικό Μετασχηματισμό, συγκεκριμένα στον κλάδο της μικροηλεκτρονικής και των 

ημιαγωγών (PERTE - Microchips), η υλοποίηση του οποίου ξεκίνησε τον περασμένο Μάιο από 

την ισπανική Κυβέρνηση. Σημειώνεται ότι το σχέδιο PERTE 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 δε 

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, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται 

η ανάπτυξη της βιομηχανίας μικροκυκλωμάτων / ημιαγωγών. Ο αμερικανικός πολυεθνικός 

τεχνολογικός Όμιλος αναμένεται στο πλαίσιο της υλοποίησης της εν λόγω επένδυσής του στην 

Ισπανία να απολαύσει κονδυλίων κρατικών επιχορηγήσεων, το σύνολο των οποίων για το εν 

λόγω τομεακό υποπρόγραμμα ανέρχεται σε 1,15 δισ. ευρώ, ενώ το υποπρόγραμμα στοχεύει στην 

κινητοποίηση συνολικών επενδυτικών κεφαλαίων ύψους 12,25 δισ. ευρώ. 

 

Όπως ανέφερε σχετικά ο κ. Robbins, «η Ε.Ε. είχε παρουσιάσει πέρυσι φιλόδοξο σχέδιο για την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στις νέες τεχνολογίες και τις εφαρμογές 

ημιαγωγών προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη του διπλού στόχου της ψηφιακής και της 

πράσινης μετάβασης, το οποίο (σχέδιο) και έθεσε τα θεμέλια για την οικοδόμηση ενός νέου 

οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ευρώπη», ενώ «η Ισπανία καθίσταται βασικός παράγοντας για 

την επίτευξη του στόχου της Ε.Ε. να φθάσει μερίδιο 20% της παγκόσμιας αγοράς 

μικροκυκλωμάτων έως το 2030, με τη βοήθεια των χρηματοδοτήσεων του PERTE, καθώς και των 
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μεταρρυθμίσεων όπως της νομοθεσίας για τις νεοφυείς επιχειρήσεις και των ειδικών κινήτρων για 

την προσέλκυση ταλέντων και την εδραίωση του σύγχρονου ισπανικού οικοσυστήματος 

τεχνολογίας πληροφορικής».  

 

Παράλληλα, ο Ισπανός Πρωθυπουργός κ. Sánchez δήλωσε ότι «η δέσμευση επενδυτικών πόρων 

εταιρειών όπως η Cisco θα διασφαλίσει την είσοδο της χώρας στην πρώτη γραμμή της 

τεχνολογικής, βιομηχανικής και κοινωνικής προόδου στην Ευρώπη, ενώ η επενδυτική συμφωνία 

με την Cisco σφυρηλατήθηκε σε δύο συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ του Ισπανού 

Πρωθυπουργού και του επικεφαλής του αμερικανικού κολοσσού, η πρώτη τον Ιούλιο του 2021 

και η δεύτερη στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός τον περασμένο Μάιο». 

 

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το υποπρόγραμμα PERTE για την ανάπτυξη της βιομηχανίας 

ημιαγωγών και μικροκυκλωμάτων συνιστά το πλέον φιλόδοξο του συνολικού Σχεδίου PERTE, με 

την υψηλότερη κρατική επένδυση και το μεγαλύτερο ύψος προσδοκώμενης προσέλκυσης 

ιδιωτικών επενδυτικών και δανειακών κεφαλαίων, λόγω του αναμενόμενου θετικού αντίκτυπου 

που θα έχει στον μετασχηματισμό της ισπανικής βιομηχανίας και της συμβολής του στην ενίσχυση 

της στρατηγικής αυτονομίας της χώρας και της Ε.Ε. σε τεχνολογικά θέματα. Σκοπός του 

υποπρογράμματος είναι η προώθηση όλων των σταδίων παραγωγής ημιαγωγών στην Ισπανία, 

που αποτελεί νευραλγικό κλάδο για τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η αεροδιαστημική, ο 

εξοπλισμός υγείας, οι τηλεπικοινωνίες, η παραγωγή ενέργειας και ο βιομηχανικός αυτοματισμός. 

 

Σύμφωνα με πηγές της Cisco, το νέο κέντρο θα στεγαστεί αρχικά στο Urban Innovation Center 

της Βαρκελώνης, μαζί με το υπάρχον κέντρο καινοτομίας της Cisco στη Βαρκελώνη και θα 

ξεκινήσει με μια ομάδα μηχανικών. Οι νέες εγκαταστάσεις θα επικεντρωθούν στο σχεδιασμό και 

την κατασκευή πρωτοτύπων συσκευών ημιαγωγών επόμενης γενιάς, με στόχο τη δημιουργία μιας 

αξιόπιστης, επεκτάσιμης και βιώσιμης παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού microchips. Η 

ανακοίνωση της Cisco ακολουθεί την αναγγελία του επίσης μεγάλου αμερικανικού πολυεθνικού 

Ομίλου Intel τον Μάιο τ.ε. για επένδυση ύψους 200 εκατ. ευρώ σε διάστημα δεκαετίας με σκοπό 

την ανάπτυξη εργαστηρίου ανάπτυξης μικροκυκλωμάτων στη Βαρκελώνη.  

 

 

 

        Παντελής Γκάσιος 

                                                                                                     Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
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