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Μεταφορά τεχνογνωσίας μέσω επενδύσεων  
σε γερμανικές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας 

 
 

Όπως προκύπτει από πρόσφατες μελέτες που δημοσιεύτηκαν σε έγκριτα μέσα 

ενημέρωσης, διεθνούς εμβέλειας γερμανικές επιχειρήσεις με εξέχουσα θέση σε κρίσιμες 

τεχνολογίες αιχμής βρίσκονται στο επίκεντρο των κινεζικών επενδύσεων.  

Πράγματι, η στρατηγική της Κίνας «made in China 2025» προβλέπει την ενίσχυση 

της εγχώριας κινεζικής οικονομίας, στην ανάπτυξη σημαντικών βιομηχανικών τομέων, 

όπως αυτοκινητοβιομηχανία και ηλεκτροκίνηση, ρομποτική, ενέργεια, τεχνολογίες 

πληροφορικής και επικοινωνιών, μεταφορές και βιοεπιστήμες, καθώς και σε στοχευμένες 

επενδύσεις σε εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, με απώτερο σκοπό την εισροή τεχνολογίας 

και τεχνογνωσίας προς τις κινεζικές επιχειρήσεις. Στόχος είναι να καταστεί και εδραιωθεί 

η Κίνα, σε παγκόσμιο επίπεδο, ως ηγετική δύναμη στις τεχνολογίες του μέλλοντος. 

Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις εξαγοράς, έναντι 4,5 δις ευρώ, του 95% της 

τεχνολογικά πρωτοπόρου βαυαρικής εταιρείας ρομποτικής Kuka, η οποία εδρεύει στο 

Αugsburg και απασχολεί 3.500 εργαζόμενους, από τον κινεζικό όμιλο ηλεκτρονικών 

οικιακών συσκευών Midea, του ομίλου μηχανολογικού εξοπλισμού Krauss Maffei από την 

ChemChina, έναντι 1 δις ευρώ, και της εταιρείας EEQ Energy (τεχνολογίες καύσης 

απορριμμάτων) από την Holding Beijing Enterprises, έναντι 1,44 δις ευρώ. 

Επίσης, έντονος σκεπτικισμός επικρατεί αναφορικά με τη συμμετοχή κατά 9,7% της 

κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας Geely στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Daimler, 

αλλά και με την πρόσφατη αγορά μετοχών της Daimler από την κινεζική 

αυτοκινητοβιομηχανία BAIC (Beijing Automotive Group), η οποία κατέχει, πλέον, το 

9,98% του μετοχικού κεφαλαίου της Daimler.  

Βεβαίως, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε, ότι η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο 

γερμανικών εταιρειών από κινεζικές εταιρίες συμβάλει στην ενίσχυση των εξαγωγών των 

γερμανικών βιομηχανικών επιχειρήσεων προς την Κίνα, στη χρηματοοικονομική 

ενίσχυση των γερμανικών εταιρειών με νέα κεφάλαια καθώς και στην ανάπτυξη νεών 

διαύλων επικοινωνίας και επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ γερμανικών και 

κινεζικών εταιρειών, κυρίως, μέσω κοινοπραξιών. Σημειώνουμε, ότι η Daimler και η 

κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία BAIC έχουν συστήσει την κοινοπραξία Beijing Benz 

Automotive, η οποία παρήγαγε το 2020 610.000 αυτοκίνητα. 
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Επισημαίνεται, ότι η αποτροπή της εξαγοράς στρατηγικής σημασίας γερμανικών 

επιχειρήσεων από εταιρείες συμφερόντων τρίτων χωρών, όπως για παράδειγμα της Κίνας 

αποτελεί βασική αποστολή τόσο του ομοσπονδιακού όσο και του βαυαρικού Ταμείου 

ενίσχυσης της ρευστότητας στρατηγικής σημασίας επιχειρήσεων που ιδρύθηκε για τη 

στήριξη τους και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας.  


