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ICYMI: KOMENTARZ GUBERNATOR HOCHUL OPUBLIKOWANY W SERIWISIE 
BLOOMBERG: POWRÓT MIKROPROCESORÓW NA RYNEK AMERYKAŃSKI I DO 

STANU NOWY JORK  
  

W serwisie Bloomberg ukazał się dziś komentarz gubernator Kathy Hochul na temat 
przyszłości amerykańskiego przemysłu półprzewodników oraz przygotowań władz 
stanu Nowy Jork do objęcia przywództwa. Treść tego komentarza jest dostępna 
poniżej oraz można ją zobaczyć online tutaj.  
  
W miarę jak odbudowujemy gospodarkę Stanów Zjednoczonych po kryzysie 
związanym z pandemią Covid-19, jeden krytyczny niedobór w globalnym łańcuchu 
dostaw dotyka każdego aspektu naszego życia – dotkliwy brak mikroprocesorów.  
  
Senat Stanów Zjednoczonych, pod przewodnictwem lidera większości, Chucka 
Schumera ze stanu Nowy Jork, przyjął dwupartyjny projekt legislacyjny zawierający 
przepisy do ustawy o utworzeniu skutecznych form zachęty do produkcji 
półprzewodników na potrzeby rynku amerykańskiego (Creating Helpful Incentives to 
Produce Semiconductors for America, CHIPS). W ramach tej inicjatywy rząd 
zainwestuje 52 mld USD w stworzenie linii produkcyjnej układów scalonych w całym 
kraju. Zakłada ona również utworzenie Krajowego Centrum Technologii 
Półprzewodników (National Semiconductor Technology Center), skupiającego liderów 
przemysłu, środowisk akademickich i rządowych, aby przywrócić Stanom 
Zjednoczonym pozycję lidera w dziedzinie badań i rozwoju półprzewodników.  
  
Ustawa CHIPS jest wyjątkowa: to znaczący projekt prawny posiadający prawdziwie 
dwupartyjne poparcie. Teraz zadaniem Izby jest szybkie uchwalenie ustawodawstwa 
uzupełniającego. Rozbudowa amerykańskiego przemysłu półprzewodników to 
ambitne, aczkolwiek wykonalne zadanie, a władze stanu Nowy Jork mogą odegrać tu 
znaczącą rolę.  
  
Amerykanie mają trudności z zakupem wszystkiego, od samochodów, przez telefony 
komórkowe, po sprzęt gospodarstwa domowego. Urządzenia wykorzystujące 
półprzewodniki są niezbędne dla lekarzy i służb ratunkowych, chronią integralność 
branży finansowej i stanowią kluczowy czynnik konkurencyjności Ameryki na świecie 
oraz jej bezpieczeństwa narodowego. Szacunki dotyczące branży wskazują, że 
produkcja mikroprocesorów zapewnia ponad 250 000 miejsc pracy bezpośrednio i 
blisko 1,6 mln stanowisk pośrednio związanych z tym sektorem w całym kraju.  
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Na niedobór mikroprocesorów składa się kilka elementów, jednak to brak produkcji 
krajowej jest tu decydującym czynnikiem. Jak już doświadczyliśmy tego na szerszą 
skalę podczas pandemii wirusa Covid, kiedy brakuje krytycznych dostaw, import 
zagraniczny ma kluczowe znaczenie, natomiast poleganie na nim jest kosztowne.  
  
Według danych stowarzyszenia Semiconductor Industry Association, udział Stanów 
Zjednoczonych w produkcji półprzewodników zmniejszył się z 37% w 1990 r. do 
zaledwie 12% obecnie. Rozwój zagranicznych zakładów produkujących układy scalone 
nabrał tempa dzięki dotacjom rządowym. Szacuje się, że Chiny zainwestują 150 mld 
USD w nowe zakłady produkcyjne w ciągu 10 lat, aby osiągnąć krajową 
samowystarczalność. Korea Południowa, Japonia i Unia Europejska zwiększają 
działania na rzecz zabezpieczenia własnej produkcji. Również światowy lider, Tajwan, 
zapewni dotacje z budżetu państwa. Stany Zjednoczone muszą sprostać tej 
konkurencji, a ogromną rolę odgrywają tu formy zachęt na szczeblu federalnym.  
  
Stan Nowy Jork przygotowywał się do tego momentu od dziesięcioleci. Jako rodowita 
mieszkanka tego stanu jestem naocznym świadkiem wpływu utraty krajowej produkcji 
przemysłowej na rodziny we wszystkich jej sektorach, zwłaszcza na północy stanu, 
gdzie takie miejsca pracy były siłą napędową wielu społeczności.  
  
Od czasu otwarcia Laboratorium Obliczeniowego IBM Watson w 1945 r., w mieście 
Nowy Jork, stan ten jest liderem w dziedzinie projektowania, rozwoju i produkcji 
komputerów. Ostatnio, pod rządami kolejnych gubernatorów i ustawodawców, władze 
stanu zainwestowały setki milionów dolarów w rozwój gotowych do budowy zakładów 
produkujących mikroprocesory – znacznie więcej niż jakikolwiek inny stan w kraju.  
  
Stan Nowy Jork posiada niezbędną, kompleksową infrastrukturę, w tym tanią, 
niezawodną energię elektryczną duże możliwości zaopatrzenia w wodę i 
odprowadzania ścieków. Dla przykładu w ciągu ostatniej dekady firma GlobalFoundries 
Inc. zainwestowała 15 mld USD w swoją fabrykę półprzewodników w miejscowości 
Malta w stanie Nowy Jork, a ostatnio ogłosiła plany budowy drugiej fabryki w tym 
samym kampusie. Ich realizacja może jednak zależeć od tego czy ustawa CHIPS 
wejdzie w życie.  
  
Oprócz potencjału dla zakładów produkcyjnych, stan Nowy Jork jest również idealną 
siedzibą dla Narodowego Centrum Technologii Półprzewodnikowych. Wyceniony na 
miliardy dolarów kompleks Albany Nanotech Complex, powiązany z Uniwersytetem 
Stanowym Stanu Nowy Jork (State University of New York, SUNY), jest najbardziej 
zaawansowanym, publicznym ośrodkiem badawczo-rozwojowym zajmującym się 
półprzewodnikami o średnicy 300 milimetrów w Ameryce Północnej. Światowi liderzy 
przemysłu, m.in. IBM, Applied Materials Inc., Tokyo Electron Ltd., Intel Corp. i 
Wolfspeed Inc. codziennie współpracują z inżynierami i naukowcami ze stanu nad 
przełomowymi rozwiązaniami technologicznymi, takimi jak niedawno opracowany 
przez IBM pierwszy na świecie układ scalony wykonany w technologii 2-nanometrowej.  
  



Izba musi pójść w ślady Senatu, uchwalając projekt ustawy CHIPS i przywrócić 
Stanom Zjednoczonym pozycję światowego lidera w produkcji mikroprocesorów. Stan 
Nowy Jork jest gotowy do odegrania swojej roli w tym procesie.  
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