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ΘΔΜΑ:  Οι χώρεσ τησ Αφρικήσ ωσ εναλλακτική λύςη ςτην εξάρτηςη των γερμανικών 
επιχειρήςεων από τη Κίνα 

 
Προκειμζνου να καταςτιςει τισ γερμανικζσ Επιχειριςεισ περιςςότερο ανεξάρτθτεσ από τθν 
Κίνα, ο Σφνδεςμοσ Γερμανϊν Βιομθχάνων (BDI) κζλει να κάνει μια νζα οικονομικι και 
επιχειρθματικι αρχι με τισ χϊρεσ τθσ Αφρικισ. Ο εν λόγω φορζασ, όπωσ ςχολιάηει και θ 
εφθμερίδα Die Welt, παρουςίαςε ςχζδιο 39 ςθμείων για το ςκοπό αυτό, ενϊ κζλει να χάςει 
όςο το δυνατόν λιγότερο χρόνο. Θ μείωςθ τθσ εξάρτθςθσ πολλϊν γερμανικϊν Επιχειριςεων 
από τθ Κίνα ζχει γίνει πλζον ζνασ από τουσ βαςικοφσ ςτόχουσ τθσ γερμανικισ οικονομικισ και 
επιχειρθματικισ πολιτικισ. Ωςτόςο, οι περιςςότερεσ των επιχειριςεων αιςκάνονται 
αυξανόμενθ πίεςθ για αναηιτθςθ εναλλακτικϊν λφςεων, πολφ περιςςότερο που ςτθ 
παροφςα χρονικι ςυγκυρία, το κακεςτϊσ τθσ κινεηικισ Κυβζρνθςθσ ζχει αναγκάςει τθ χϊρα 
ςε ζνα ατελείωτο «lock down», παραλφοντασ τθ παραγωγι ςε πολλά μζρθ.  
 
Στο κρίςιμο ερϊτθμα «ποια είναι θ εναλλακτικι λφςθ», ο Σφνδεςμοσ Βιομθχάνων παροτρφνει 
τισ γερμανικζσ επιχειριςεισ να ςτραφοφν προσ τισ χϊρεσ τθσ Αφρικισ, ιδίωσ με εκείνεσ νότια 
τθσ Σαχάρασ και δίνει 39 ςυγκεκριμζνεσ ςυςτάςεισ για δράςθ, τόςο προσ τισ επιχειριςεισ, 
όςο και προσ τθ Γερμανικι Κυβζρνθςθ και τθν ΕΕ. Όπωσ αναφζρει ο Wolfgang NIedermark, 
μζλοσ του Εκτελεςτικοφ Συμβουλίου του Συνδζςμου «θ Αφρικι αποκτά όλο και μεγαλφτερθ 
οικονομικι ςθμαςία για τθν Γερμανία, προκειμζνου διαφοροποιθκεί περιςςότερο και να 
μειωκοφν οι εξαρτιςεισ, ιδίωσ από τθ Κίνα. Η Αφρικι είναι πλζον απαραίτθτθ για τισ 
γ/επιχειριςεισ και όχι μόνο μία Ηπειροσ Ευκαιριών». 
 
Για το ςκοπό αυτό πραγματοποιείται ςτθ Νότια Αφρικισ, από ςιμερα ζωσ και τισ 8 
Δεκεμβρίου, θ Γερμανοαφρικανικι Επιχειρθματικι Σφνοδοσ Κορυφισ, ςτθ διοργάνωςθ τθσ 
οποίασ ςυμμετζχει ο Σφνδεςμοσ Βιομθχάνων μαηί με άλλεσ κορυφαίεσ Ενϊςεισ. Θ BDI βλζπει 
τρία κφρια πεδία δράςθσ ςε αυτιν. Για παράδειγμα, θ Γερμανία και θ ΕΕ κα πρζπει να 
υποςτθρίξουν τα αφρικανικά κράτθ ςτθν υλοποίθςθ τθσ Παναφρικανικισ Ηϊνθσ Ελεφκερων 
Συναλλαγϊν (AfCFTA), με τισ 55 χϊρεσ τθσ Θπείρου να ανικουν επιςιμωσ ςε αυτι. Παρόλα 
αυτά, θ εφαρμογι τθσ είναι ακόμθ δυςχερισ. 
 
Θ Παγκόςμια Τράπεηα υποκζτει ότι θ ηϊνθ ελεφκερου εμπορίου κα μποροφςε να αυξιςει το 
ενδοαφρικανικό εμπόριο κατά 81% και τισ εξαγωγζσ ςυνολικά κατά 19%. Επίςθσ μία 
λειτουργικι ηϊνθ ελεφκερου εμπορίου κα ζκανε τθν ιπειρο πιο ελκυςτικι για τισ γερμανικζσ 
επενδφςεισ. Γιατί αυτό κα δθμιουργοφςε μια αγορά 1,3 δισ ανκρϊπων και οικονομικι 
παραγωγι περίπου 3,4 τρισ δολαρίων, θ οποία κα ιταν ςυγκρίςιμθ με εκείνθ τθσ Ινδίασ. Ο 
δεφτεροσ τομζασ ςτον οποίον ςτοχεφει θ BDI είναι θ ςυνεργαςία ςτο τομζα τθσ προμικειασ 
πρϊτων υλϊν, ιδίωσ μετάλλων και υδρογόνου. Σφμφωνα με τον αξιωματοφχο τθσ BDI «θ 
Γερμανικι Κυβζρνθςθ κα πρζπει να ςτθρίξει τισ προςπάκειεσ των επιχειριςεων για τθ 
δθμιουργία νζων ςυνεργαςιών ςε πρώτεσ φλεσ και να επεκτείνει τισ επενδυτικζσ εγγυιςεισ». 



 
Πρϊτεσ φλεσ όπωσ το κοβάλτιο, το λίκιο ι τα μζταλλα τθσ ομάδασ του λευκόχρυςου είναι 
ςθμαντικζσ για τθν θλεκτροκίνθςθ, τθν ψθφιοποίθςθ και τθ βιομθχανία, με τισ χϊρεσ τθσ 
Αφρικισ να διακζτουν μεγάλεσ ποςότθτεσ αυτϊν των πόρων. Ο ςτόχοσ, ςφμφωνα με τουσ 
Γερμανοφσ Βιομιχανουσ, κα πρζπει να είναι θ δθμιουργία μιασ win-win κατάςταςθσ και 
ςυγκεκριμζνα «βιϊςιμθ εξόρυξθ και περαιτζρω επεξεργαςία των πρϊτων υλϊν ςε τοπικό 
επίπεδο, κακϊσ και αςφάλεια εφοδιαςμοφ για τισ γερμανικζσ επιχειριςεισ».  
 
Ζνα τρίτο ςθμαντικό τομζα ςυνεργαςίασ αναφζρουν οι Βιομιχανοι τθ χριςθ των νζων 
τεχνολογιϊν. Όπωσ αναφζρει ο Wolfgang Niedermark, «το διαδίκτυο από το διάςτθμα μπορεί 
να ςυνδζςει απομακρυςμζνεσ περιοχζσ ταχφτερα και καλφτερα και επιτρζπει μεγαλφτερθ 
ςυμμετοχι ςε παγκόςμιεσ αλυςίδεσ αξίασ. Η Γερμανία κα πρζπει να πιζςει τθν ΕΕ να 
διαςφαλίςει ότι ο ςχεδιαηόμενοσ δορυφόροσ τθσ ΕΕ κα καλφπτει και τθν αφρικανικι ιπειρο». 
Επίςθσ θ ψθφιοποίθςθ είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν οικονομικι πρόοδο ςτθν Αφρικι. 
Μεταξφ άλλων, τα δορυφορικά δεδομζνα κα μποροφςαν να βελτιϊςουν τθ γεωργικι 
παραγωγι, ενϊ περιβαλλοντικζσ καταςτροφζσ όπωσ δαςικζσ πυρκαγιζσ κα μποροφςαν να 
εντοπιςτοφν και να καταπολεμθκοφν ταχφτερα. Οι ψθφιακζσ λφςεισ κα μποροφςαν επίςθσ να 
αυξιςουν τα φορολογικά ζςοδα και να καταπολεμιςουν τθ διαφκορά. 
 
Το τελευταίο είναι, ςφμφωνα με πρόςφατθ ζρευνα που διεξιγαγε θ BDI, το μεγαλφτερο 
πρόβλθμα που αντιμετωπίηουν οι γερμανικζσ επιχειριςεισ ςτθν Αφρικι. Άλλοι ςθμαντικοί 
προβλθματικοί τομείσ είναι θ πολιτικι αςτάκεια, τα γραφειοκρατικά εμπόδια και θ ζλλειψθ 
εξειδικευμζνου προςωπικοφ.  
 
Οι εμπειρογνϊμονεσ τθσ Παγκόςμιασ Τράπεηασ είναι πεπειςμζνοι ότι θ διαφοροποίθςθ των 
εμπορικϊν δομϊν μπορεί επίςθσ να βοθκιςει τθν Αφρικι, αφοφ πολλζσ χϊρεσ εξαρτϊνται 
πολφ μονόπλευρα από το εμπόριο με τθν Κίνα. Θ διαφοροποίθςθ των εμπορικϊν εταίρων κα 
μποροφςε να αυξιςει τθ μεταφορά γνϊςεων. Επίςθσ φζρνει τουσ εξαγωγείσ ςε επαφι με ζνα 
ευρφτερο φάςμα δυνθτικϊν αγοραςτϊν με διαφορετικζσ καταναλωτικζσ προτιμιςεισ, νομικά 
πλαίςια και επιχειρθματικζσ πρακτικζσ. 
 
Αυτό κα κακιςτοφςε το αυξθμζνο εμπόριο μεταξφ Γερμανίασ και Αφρικισ πολφ πιο ιςχυρό με 
οφζλθ και για τισ δφο πλευρζσ και πολφ περιςςότερο αν καταφζρει να ενιςχφςει τθν 
Αφρικανικι Ηϊνθ Ελεφκερων Εμπορικϊν Συναλλαγϊν. Με αυτό τον τρόπο θ Αφρικι κα είχε 
ιςχυρι φωνι και κα μποροφςε να διαςφαλίςει ότι κα μπορεί να ενεργεί με ίςουσ όρουσ ςτισ 
εμπορικζσ ςχζςεισ. Το πρϊτο βιμα προσ αυτι τθ κατεφκυνςθ αναμζνεται να γίνει ςτθν 
επερχόμενθ Γερμανοαφρικανικι Επιχειρθματικι Σφνοδο Κορυφισ. 

 


