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Η παρουσία της Ισπανίας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της 

Ελβετίας, 23-26 Μαΐου 2022 

 

Στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, 

κ. Πέδρο Σάντσεθ έδωσε, στην εμφάνισή του, έμφαση στις ευκαιρίες, που προσφέρει η χώρα 

για επενδύσεις τεχνολογικού ενδιαφέροντος, καθώς και συνολικά στην δυναμικότητα της 

ισπανικής οικονομίας. 

 

Αναλυτικότερα, ο κ. Σάντσεθ πραγματοποίησε συναντήσεις με τους Δ/ντες Συμβούλους των 

ισχυρών πολυεθνικών επιχειρήσεων τεχνολογίας Intel, Cisco Micron Technology και Qualcomm, 

εκφράζοντας την κυρίαρχη βούληση της κυβέρνησης να αποτελέσει η Ισπανία χώρα – 

κλειδί για στον κλάδο των ημιαγωγών (chips) παγκοσμίως. Ακόμη, ανέλυσε το Στρατηγικό 

Σχέδιο Οικονομικής Ανάκαμψης και Μετασχηματισμού της χώρας (PERTE) για τους 

ημιαγωγούς, ενός φιλόδοξου σχεδιασμού, δημόσιας επένδυσης αξίας 12,25 δις ευρώ, μόλις 

πρόσφατα εγκεκριμένου από το ισπανικό Υπουργικό Συμβούλιο, διάρκειας έως το 2027. Όπως 

έχει αναφέρει συχνά, σε δηλώσεις της, η πρώτη αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός 

Οικονομικών Θεμάτων και Ψηφιακού Μετασχηματισμού, κα. Νάδια Καλβίνιο, πρόκειται να 

καλύψει όλη την αλυσίδα αξίας, από τον σχεδιασμό έως την παραγωγή των ημιαγωγών. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι το έργο αυτό συμβαδίζει με τον Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί Ημιαγωγών, 

σύμφωνα με την οποία, έως το 2030, θα πρέπει το 20% της παγκόσμιας παραγωγής ημιαγωγών 

να πραγματοποιείται σε ευρωπαϊκό έδαφος.  

 

Επιπλέον, το εν λόγω σχέδιο (Perte) θα βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες, εκ των οποίων οι δύο 

πρώτοι αφορούν την ενίσχυση της επιστημονικής ικανότητας και του σχεδιασμού των 

ημιαγωγών (αποσπώντας 1,165 και 1,33 δις ευρώ αντίστοιχα). Ο τρίτος πυλώνας αναφέρεται 

στην κατασκευή εργοστασίων παραγωγής προηγμένων και μεσαίας κατηγορίας ημιαγωγών 

(κατά την οποία θα αντληθούν 9,35 δις ευρώ), ενώ ο τελευταίος αφορά την ενδυνάμωση της 

βιομηχανίας ηλεκτρονικών ειδών και της τεχνολογίας πληροφοριών στην Ισπανία (επένδυση 

αξίας 400 εκατ. ευρώ). Στις δηλώσεις του στο Νταβός, ο κ. Σάντσεθ επισήμανε ότι επιδίωξή τους 

είναι η Ισπανία να βρεθεί στην πρώτη γραμμή της βιομηχανικής και τεχνολογικής προόδου και 

να καταστεί ο καλύτερος συνεργάτης της βιομηχανίας στην προσπάθεια επέκτασης και 

διαφοροποίησης της παραγωγής των ημιαγωγών, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη 

ζήτηση, η γεωπολιτική αστάθεια και οι διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού.  

 

Τέλος, αναφορικά με την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο Ισπανός Πρωθυπουργός 

υπογράμμισε ότι δεν αποτελεί τοπική ή ευρωπαϊκή σύγκρουση, αλλά διεθνή κρίση 

πρωτοφανούς μεγέθους, που θα έχει σημαντικές συνέπειες, με οικονομικό αντίκτυπο 

παγκοσμίως. 
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