
                     
        ΠΡΕΣΒΕΙΑ  ΜΑΔΡΙΤΗΣ                                       

              ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.                                                                 

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

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

                                                                                                           Μαδρίτη, 27 Ιουνίου 2022 
                                                                                              

                                 

Μαδρίτη: ενίσχυση σχεδίου προσέλκυσης δημιουργίας κέντρων δεδομένων 

 

Όπως έχουμε αναφέρει σε σειρά εγγράφων μας αναφορικά με τη συνεχή προσπάθεια ενίσχυσης 

του προφίλ της ισπανικής πρωτεύουσας ως τεχνολογικού κόμβου στην Ευρώπη και, συνεπώς, 

πόλου έλξης σε τομέα επενδύσεων τεχνολογικών καινοτομιών, δεν προξενεί εντύπωση η 

πρόσφατη ανακοίνωση στον κλαδικό τύπο, ότι η Κοινότητα της Μαδρίτης ασχολείται με την 

προώθηση ενός σχεδίου περιφερειακού (plan regional) προσέλκυσης κέντρων δεδομένων, που 

θα μπορέσει να απορροφήσει την αυξανόμενη ζήτηση στον κλάδο. Η τοπική κυβέρνηση 

επισημαίνει ότι ο κλάδος αυτός είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη μιας ενεργής 

ψηφιακής οικονομίας, η οποία θα δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και θα προσελκύει νέους 

επενδυτές. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η Κοινότητα της Μαδρίτης έχει εντοπίσει γύρω στα 20 δημόσια οικόπεδα, τα 

οποία έχουν έκταση άνω των 2.000 τετραγωνικών μέτρων και διαθέτουν εύκολη πρόσβαση στην 

παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί εκεί η εγκατάσταση των κέντρων 

δεδομένων.  

Άξια αναφοράς είναι, όπως προαναφέρθηκε, η αγορά της Μαδρίτης στη νότια Ευρώπη, καθώς 

διαθέτει ήδη 31 λειτουργικά κέντρα δεδομένων, αριθμός που αντιπροσωπεύει το 91% της 

συνολικής εγκατεστημένης ισχύος στο σύνολο της Ισπανίας, η οποία ανέρχεται στα 113 MW. 

Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (ΙΝΕ) της χώρας, το 33% των θέσεων εργασίας, 

που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση στην Ισπανία, συγκεντρώνονται σε αυτή την περιοχή. 

Επιπλέον, η γεωγραφική θέση της Μαδρίτης είναι ιδιαίτερα προνομιακή, αφού θεωρείται πύλη 

εισόδου προς τις Η.Π.Α, Λατινική Αμερική και Αφρική. 

Υπολογίζεται ότι ο μέσος ρυθμός αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος μπορεί να φτάσει το 43% 

στην περιοχή, ποσοστό μεγαλύτερο κατά 27 μονάδες, σε σχέση με τον μέσο όρο των ισχυρών 

ευρωπαϊκών πόλεων. Με αυτό τον τρόπο, η Κοινότητα της Μαδρίτης θα μπορέσει να ξεπεράσει 

σε εγκατεστημένη ισχύ, τα 620 MW, το 2026 και θα βρίσκεται μεταξύ των κορυφαίων στην 

Ευρώπη σε αυτό τον κλάδο. Επί του παρόντος, το Λονδίνο έχει εγκατεστημένη ισχύ ύψους 940 

MW, το Άμστερνταμ έχει 650 MW, η Φρανκφούρτη έχει 499 MW και το Παρίσι διαθέτει ισχύ 376 

MW. 

Η τοπική Κυβέρνηση εκτιμά ότι η υλοποίηση έργων για την εγκατάσταση κέντρων δεδομένων 

απαιτεί μεγάλη ποσότητα κεφαλαίων. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι οι άμεσες επενδύσεις θα 

πρέπει να ανέλθουν στα 7 δις ευρώ, ποσό στο οποίο θα πρέπει να προστεθούν και οι έμμεσες 

επενδύσεις, οι οποίες υπολογίζεται να φτάσουν, τουλάχιστον, τα 10 δις ευρώ. 
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