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ΘΔΜΑ:  Ανακοίνωςη νζασ επζνδυςησ γερμανο-αμερικανικήσ κοινοπραξίασ Wolfspeed / ZF 
για την καταςκευή Mονάδασ Παραγωγήσ Ημιαγωγών ςτο Κρατίδιο του Saarland 

 

Παρουςία του Γερμανοφ Καγκελαρίου Scholz και του Αντικαγκελαρίου και Υπουργοφ Οικονομίασ / 
Κλίματοσ, R. Habeck, ζγιναν ςτισ 01.02 ςτο Ensdorf του ομόςπονδου κρατιδίου Saarland και ςε 
πανθγυρικό κλίμα οι επίςθμεσ ανακοινϊςεισ για τθν εκεί επζνδυςθ τθσ κοινοπραξίασ Wolfspeed / ZF. 
Η αμερικανικι Wolfspeed Inc. (πλειοψθφικό πακζτο) είναι βιομθχανία ειδικευμζνθ ςτθν παραγωγι 
θμιαγωγϊν ευρείασ ηϊνθσ (wind-bandgap semiconductors), ενϊ θ γερμανικι ZF Friedrichshafen 
(μειοψθφικό πακζτο) είναι καταςκευάςτρια εξαρτθμάτων αυτοκινιτων.  
 
Φιλοδοξία τθσ κοινοπραξίασ είναι, ςε λίγα χρόνια, το πρϊθν λιγνιτικό εργοςτάςιο θλεκτροπαραγωγισ 
του Ensdorf να ζχει μετατραπεί ςε μια ςφγχρονθ παραγωγικι μονάδα θμιαγωγϊν από καρβίδιο του 
πυριτίου (SiC secmiconductors), οι οποίοι είναι απαραίτθτοι για τθν αυτοκινθτοβιομθχανία και τουσ 
προμθκευτζσ ενζργειασ, κακϊσ χρθςιμοποιοφνται ςε ςτακμοφσ φόρτιςθσ, φωτοβολταϊκζσ 
εγκαταςτάςεισ και ανεμογεννιτριεσ. Όταν τεκεί ςε πλιρθ λειτουργία, εκτιμάται ότι θ νζα μονάδα κα 
απαςχολεί 600 εργαηόμενουσ. Wolfspeed και ZF ςχεδιάηουν τθν καταςκευι και ενόσ κζντρου ζρευνασ 
και τεχνολογίασ ςτθ Γερμανία, εςτιαςμζνου ςτισ καινοτομικζσ εφαρμογζσ του καρβιδίου του 
πυριτίου, όπου το πλειοψθφικό πακζτο κα ζχει αυτιν τθ φορά θ ZF. 
 
Η Γερμανικι Κυβζρνθςθ αντιμετωπίηει τθν ωσ άνω επζνδυςθ ωσ ζνα επιτυχθμζνο παράδειγμα 
μεταςχθματιςμοφ τθσ οικονομίασ. Ενκουςιαςμζνοσ ο Καγκελάριοσ Scholz διλωςε ότι «μποροφμε να 
ποφμε, χωρίσ υπερβολι, ότι με τθν καταςκευι αυτοφ του εργοςταςίου θ βιομθχανικι επανάςταςθ 
επιςτρζφει ςτο Ensdorf» και ςυμπλιρωςε πωσ το ζργο «ςυμβάλλει ουςιαςτικά ςτθν αςφάλεια του 
εφοδιαςμοφ τθσ γερμανικισ και ευρωπαϊκισ βιομθχανίασ. Αποδεικνφει τθν ανταγωνιςτικότθτα τθσ 
Γερμανίασ ωσ επενδυτικοφ προοριςμοφ, ενιςχφει τθν ανκεκτικότθτα τθσ γερμανικισ βιομθχανίασ και 
αποτελεί επιτυχθμζνο παράδειγμα διαρκρωτικοφ μεταςχθματιςμοφ». Παρόλα αυτά, ο κ. Scholz 
αναγνϊριςε ότι «πρζπει να γίνουμε καλφτεροι και πιο ευζλικτοι ωσ προσ τουσ κανόνεσ για τισ 
επιδοτιςεισ ςτθν ΕΕ, ώςτε να δθμιουργιςουμε το κατάλλθλο επενδυτικό περιβάλλον». 
 
Από τθν πλευρά του, ο κ. Habeck υπογράμμιςε ότι «θ γερμανο-αμερικανικι επιχειρθματικι 
ςυνεργαςία για παραγωγι θμιαγωγών τελευταίασ τεχνολογίασ ‘made in Saarland’ αποτελεί ςαφι 
αναγνώριςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ Γερμανίασ και τθσ Ευρώπθσ ωσ επιχειρθματικών προοριςμών και 
μια μεγάλθ επιτυχία για το ίδιο το Saarland. Το επενδυτικό ζργο είναι ζνα από τα μεγαλφτερα ςτθν 
ιςτορία του ομόςπονδου κρατιδίου και κα δθμιουργιςει νζεσ κζςεισ εργαςίασ ςτθν περιοχι. Φυςικά, 
οι επενδφςεισ ςτθν ζρευνα και τθν ανάπτυξθ ζχουν αντίκτυπο πολφ πζρα από το Saarland: 
χρειαηόμαςτε θμιαγωγοφσ τελευταίασ τεχνολογίασ και καινοτόμα θλεκτρονικά ςυςτιματα για τισ ΑΠΕ 
και τθν θλεκτροκίνθςθ». 
 
Η επίτευξθ ςυμφωνίασ για τθν εν λόγω επζνδυςθ ςυνιςτά μια αχτίδα αιςιοδοξίασ και για τθν τοπικι 
κυβζρνθςθ του Saarland, του οποίου θ οικονομία εξαρτάται από τθν αυτοκινθτοβιομθχανία, μετά τθν 
πρόςφατθ ανακοίνωςθ τθσ αυτοκινθτοβιομθχανίασ Ford ότι ςκοπεφει να ςταματιςει, το αργότερο 
ζωσ το 2025, τθν παραγωγι αυτοκινιτων ςτθν πόλθ Saarlouis του κρατιδίου. 
 



Ωςτόςο, παρά το πανθγυρικό κλίμα, ςτο γερμανικό τφπο διατυπϊνονται ερωτιματα για το τίμθμα και 
τουσ όρουσ, με το οποίο εξαςφαλίςκθκε θ ςυγκεκριμζνθ επζνδυςθ. Όπωσ δθλϊνει ςτθν ε/φ 
Handelsblatt ο διευκφνων ςφμβουλοσ τθσ Wolfspeed, G. Lowe, θ κοινοπραξία αναμζνει γ/κρατικι 
χρθματοδότθςθ για το 20% τθσ ςυνολικισ επζνδυςθσ φψουσ € 2,75 δισ, ενϊ οι επενδυτζσ ζχουν 
χρονικό περικϊριο ζωσ το 2027 να ολοκλθρϊςουν τθν ανζγερςθ τθσ νζασ μονάδασ. 
 
Το πρόβλθμα είναι ότι θ Γερμανία (και ςυνολικά θ ΕΕ) ζχουν μείνει πίςω ςτθν παραγωγι θμιαγωγϊν, 
θ οποία ανκεί ςτισ ΗΠΑ, και επιδιϊκουν χαλάρωςθ των όρων επιδότθςθσ, ϊςτε να προςελκφςουν 
πολυεκνικζσ εταιρείεσ του κλάδου. Σφμφωνα με τον εμπειρογνϊμονα τθσ McKinsey, Ο. Burkacky, θ 
Ευρϊπθ χρειάηεται τουλάχιςτον 60 νζα εργοςτάςια θμιαγωγϊν, ϊςτε να καταςτεί αυτάρκθσ. Το 
μερίδιο τθσ Ευρϊπθσ ςτθν παγκόςμια παραγωγι θμιαγωγϊν μειϊνεται διαρκϊσ, ενϊ, ςφμφωνα με 
τον κ. Burkacky, «κα περάςουν χρόνια μζχρι να τεκοφν ςε λειτουργία τα εργοςτάςια που 
ανακοινώνονται τώρα ςτθν ΕΕ». 
 
Το ςυγκεκριμζνο ζργο των Wolfspeed / ZF ζχει ενταχκεί ςτα 28 ςχζδια, που το γ/Υπουργείο 
Οικονομίασ κατζκεςε ςτθν ΕΕπιτροπι, ϊςτε να χαρακτθριςτοφν «κοινοφ ευρωπαϊκοφ 
ενδιαφζροντοσ» ςτο πλαίςιο του IPCEI Microelectronics and Communication Technologies ΙΙ. Το εν 
λόγω χρθματοδοτικό εργαλείο κωρείται ότι κινείται ςτθν κατεφκυνςθ τθσ ευζλικτθσ χρθματοδότθςθσ, 
αλλά θ κακυςτζρθςθ τθσ διαδικαςίασ ζγκριςθσ των υποβλθκζντων ςχεδίων – εκτιμάται ότι κα 
ολοκλθρωκεί εντόσ του α’ εξαμινου 2023 – δθμιουργεί εκνευριςμό ςτθ γερμανικι πλευρά. 
Σθμειϊνεται ότι για τθ χρθματοδότθςθ των 28 υπό ζγκριςθ ζργων το Υπουργείο Οικονομίασ ζχει 
προχπολογίςει περίπου € 4 δισ. Αν και οι δικαιοφχοι μποροφν να ξεκινιςουν τισ επενδυτικζσ τουσ 
δραςτθριότθτεσ εν αναμονι τθσ τελικισ κοινοτικισ ζγκριςθσ, ο κ. Lowe ξεκακάριςε ςε ςχετικζσ του 
δθλϊςεισ ότι οι εργαςίεσ καταςκευισ ςτο Ensdorf κα ξεκινιςουν «μόλισ ζχουμε τθν ζγκριςθ τθσ 
ΕΕπιτροπισ, θ οποία αναμζνεται τουσ επόμενουσ μινεσ». 
 
Ακόμθ μεγαλφτερθ είναι θ κακυςτζρθςθ για τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν για τθν παρουςίαςθ 
τθσ πρϊτθσ ολοκλθρωμζνθσ νομοκετικισ πρωτοβουλίασ τθσ ΕΕ, τθσ «Ευρωπαϊκισ Πράξθσ για τα 
Μικροκυκλϊματα» (European Chips Act), θ οποία φιλοδοξεί να ενιςχφςει τθν ανταγωνιςτικότθτα και 
τθν ανκεκτικότθτα τθσ Ευρϊπθσ ςε τεχνολογίεσ και εφαρμογζσ θμιαγωγϊν, ςυμβάλλοντασ, 
παράλλθλα, ςτθν επίτευξθ τόςο τθσ ψθφιακισ, όςο και τθσ πράςινθσ μετάβαςθσ.  
 
Με δεδομζνο ότι δφο εξαγγελκείςεσ επενδφςεισ ςτθ Γερμανία, τθσ Intel ςτο Μαγδεμβοφργο και τθσ 
Infineon ςτθ Δρζςδθ, εξαρτϊνται από τθν European Chips Act, θ αντιπολίτευςθ καλεί τθ Γερμανικι 
Κυβζρνθςθ να αςκιςει πίεςθ ςτισ Βρυξζλλεσ. Όπωσ δθλϊνει ο Αντιπρόεδροσ του CDU, J. Spahn, «είτε 
πρόκειται για τθ Δρζςδθ είτε για το Μαγδεμβοφργο είτε για το Saarland, ο κυβερνθτικόσ ςυναςπιςμόσ 
πρζπει να επιταχφνει τισ διαδικαςίεσ ςτισ Βρυξζλλεσ για τθν Ευρωπαϊκι Πράξθ για τα 
Μικροκυκλώματα, ώςτε οι επενδφςεισ που ζχουν ανακοινωκεί να ςτεφκοφν με επιτυχία». 

 


