
Σελ.: 1 από 2 

 

Βαυαρικές άμεσες επενδύσεις στην Κίνα 
 

Όπως προκύπτει από πρόσφατα στοιχεία της γερμανικής κεντρικής τράπεζας 

(Bundesbank), το απόθεμα των βαυαρικών άμεσων επενδύσεων στην Κίνα ανέρχεται σε 

σημαντικά υψηλότερο επίπεδο, σε σύγκριση με τις άμεσες επενδύσεις των υπόλοιπων 

κρατιδίων στην Κίνα. 

Η ανωτέρω εξέλιξη οφείλεται, σε σημαντικό βαθμό, στη διεθνοποίηση των 

βαυαρικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα του βιομηχανικού τομέα, γεγονός που αποτυπώνεται 

στις ολοένα αυξανόμενες διμερείς ροές εμπορίου, καθώς και στο αρκετά υψηλό μερίδιο 

των εισαγόμενων ενδιάμεσων / ημιέτοιμων προϊόντων στην αλυσίδα αξίας των αγαθών 

που παράγονται στη Βαυαρία. Οι εξαγωγές της Βαυαρίας προς την Κίνα ανήλθαν το 2020 

σε 15,7 δις ευρώ (8,8 % επί των συνολικών εξαγωγών Βαυαρίας), ενώ οι εισαγωγές της 

Βαυαρίας από την Κίνα ανήλθαν σε 18,5 δις ευρώ (10 % επί των συνολικών εισαγωγών 

Βαυαρίας). 

Επιπρόσθετα, περί τις 450 βαυαρικές επιχειρήσεις έχουν ιδρύσει εταιρείες, κυρίως με 

την μορφή κοινοπρακτικών σχημάτων με κινέζους εταίρους, 150 διαθέτουν παραγωγικές 

εγκαταστάσεις στην Κίνα, ενώ αρκετές έχουν αποκτήσει αξιόλογα μερίδια στο μετοχικό 

κεφάλαιο κινέζικων εταιρειών. 

Αναλυτικότερα, το απόθεμα των βαυαρικών άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) 

παγκοσμίως ανήλθε το 2017 σε 242 δις ευρώ, εκ των οποίων περίπου το 40 % επενδύθηκαν 

σε ευρωπαϊκές χώρες, το 35 % στην Αμερική, ενώ σχεδόν το 20 % σε ασιατικές χώρες. Η 

Κίνα είναι ο κυριότερος προορισμός των βαυαρικών άμεσων επενδύσεων στην Ασία με 

απόθεμα επενδύσεων 23 δις (μερίδιο 9 %) και δεύτερος παγκοσμίως μετά τις Η.Π.Α., που 

έχουν μερίδιο 28 %. Αντίστοιχα, οι ΑΞΕ Γερμανίας προς την Κίνα αντιπροσωπεύουν μόλις 

το 7 % - με μερίδιο 50 %, η γερμανική επενδυτική δραστηριότητα επικεντρώνεται σαφώς 

περισσότερο στην Ευρώπη. 

Η σημασία της Κίνας ως επενδυτικού προορισμού έχει αυξηθεί αισθητά τα τελευταία 

χρόνια. Μεταξύ 2010 και 2017, το μερίδιο της Κίνας στις άμεσες επενδύσεις της Βαυαρίας 

αυξήθηκε από 4 % σε 9 %, ενώ οι βαυαρικές ΑΞΕ προς τα ασιατικά κράτη αυξήθηκαν κατά 

την ίδια περίοδο από 10 % σε 19 %. Όπως προκύπτει από το ακόλουθο διάγραμμα, περίπου 

το 45 % των βαυαρικών ΑΞΕ κατευθύνεται σε βιομηχανικές εταιρείες και στους τομείς της 

μεταποίησης, ιδίως στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, του ιατρικού εξοπλισμού, 

του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, της μηχανολογίας και των χημικών προϊόντων. 



Σελ.: 2 από 2 

 

 

Βαυαρικές άμεσες ξένες επενδύσεις 

Τέλος, σημαντική ώθηση στις επιχειρηματικές, επενδυτικές και εμπορικές σχέσεις 

μεταξύ Βαυαρίας και Κίνας δίνει η αξιόλογη παρουσία κινέζων πολιτών στη Βαυαρία 

(23.500 κινέζοι πολίτες ζουν στη Βαυαρία, εκ των οποίων 8.000 στο Μόναχο, καθώς και οι, 

επί του παρόντος, 19 συνεργασίες / αδελφοποιήσεις βαυαρικών και κινεζικών πόλεων και 

περιφερειών. Επιπρόσθετα, περισσότερες από 160 πανεπιστημιακές συνεργασίες μεταξύ 

κινεζικών και βαυαρικών πανεπιστημίων προωθούν τις ακαδημαϊκές ανταλλαγές και την 

επιστημονική συνεργασία μεταξύ των δύο κρατών (περισσότεροι από 4.000 κινέζοι 

φοιτητές – οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό μη ευρωπαίων φοιτητών 

στη Βαυαρία). 
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