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Στον απόθχο τθσ πρόςφατθσ περιοδείασ του Γ/Καγκελαρίου Scholz ςτισ χϊρεσ του 
Κόλπου, μεταξφ αυτϊν και ςτο Κατάρ, όπου μεταξφ άλλων ςυνιφκθςαν και νζεσ 
ενεργειακζσ- οικονομικζσ ςυμφωνίεσ, το κρατικό επενδυτικό ταμείο του Κατάρ «Qatar 
Investment Authority (QIA)» ανακοίνωςε τθν απόφαςθ ςυμμετοχισ του ςε επενδυτικό 
πρόγραμμα το οποίο κα εκκινιςει θ γ/ενεργειακι εταιρεία RWE για τθν περαιτζρω 
υποβοικθςι τθσ, με άνοιγμα ςτισ αγορζσ. 
 
Πιο ςυγκεκριμζνα θ QIA ανακοίνωςε ότι κα εγγραφεί με ςυνειςφορά €2,4 δισ ςτα 
υποχρεωτικά μετατρζψιμα ομόλογα που κα εκδϊςει θ RWE, ενϊ μζροσ του ςυνολικοφ 
ποςοφ που κα ςυγκεντρωκεί προορίηεται για τθν επικειμζνθ υλοποίθςθ τθσ 
εξαγγελκείςασ απόφαςισ του γ/ομίλου να ςυμμετζχει ςτθν εξαγορά τθσ αμερικανικισ 
εταιρείασ παραγωγισ ΑΠΕ «Consolidated  Edison Clean Energy Businesses/ConEd», 
ζναντι τιμιματοσ για €6,8 δισ, με ςτόχο τθ ςτροφι εφεξισ τθσ RWE ςε περιςςότερο 
φιλικζσ προσ το περιβάλλον μορφζσ ενζργειασ (ενϊ μζχρι τϊρα είχε κυρίωσ χριςθ 
πυρθνικϊν εργοςταςίων και λιγνίτθ).  
 
Η ‘είςοδοσ’ τθσ QIA ςτθν εν λόγω γ/εταιρεία κοινισ ωφζλειασ αποτελεί ςυνζχεια 
προθγοφμενων επενδφςεϊν τθσ ςτθ γ/αγορά, κακιςτϊντασ ζτςι το Κατάρ τον 
μεγαλφτερο επενδυτι ςτθ Γερμανία από τθ Μζςθ Ανατολι, με ςυνολικό επενδυμζνο 
χαρτοφυλάκιο να ξεπερνά τα €25 δισ. 
 
Στον κατάλογο επενδφςεων του Κατάρ ςτθν Γερμανία ςυγκαταλζγονται νεοφυείσ 
επιχειριςεισ, όπωσ θ εταιρεία παραγωγισ εμβολίων «Curevac», θ εταιρεία 
κακετοποιθμζνθσ γεωργίασ «Infarm», αλλά και μεγάλοι όμιλοι όπωσ θ «Deutsche Bank» 
(6,1 %) και θ ναυτιλιακι «Hapag Lloyd» (12,3%), θ αυτοκινθτοβιομθχανία «Porsche» 
(4,9%) και, εδϊ και χρόνια, θ «Volkswagen» (17%), μζςω τθσ «Qatar Holding». 
 
Επιπροςκζτωσ, το Κατάρ, μζςω του κρατικοφ ταμείου QIA ςυγκαταλζγεται ανάμεςα 
ςτουσ βαςικοφσ μετόχουσ τόςο του γ/ομίλου Siemens (3%), κακϊσ και ςε πολλά spin-
offs τθσ εταιρείασ, ςυμπεριλαμβανομζνου του τμιματοσ ιατρικισ τεχνολογίασ Siemens 
Healthineers (<1%) και τθσ κοινοπραξίασ Fluence, τθν οποία θ Siemens ίδρυςε τισ ΗΠΑ 
μαηί με τθν αμερικανικι εταιρεία κοινισ ωφζλειασ AES. Από τθν άλλθ πλευρά, μζςω 
των ανωτζρω επενδυτικϊν ςχθμάτων, το Κατάρ αποτελεί εδϊ και χρόνια για τθ 
Siemens μια ςθμαντικι αγορά. 
 
Ιδιαίτερο επενδυτικό ενδιαφζρον, οποίο επιδεικνφει θ QIA για τθ γερμανικι βιομθχανία 
αποδίδεται από πλευράσ Κατάρ ςτθ μακροπρόκεςμθ ςτρατθγικι τθσ χϊρασ να καταςτεί 
λιγότερο εξαρτθμζνθ από τα ορυκτά καφςιμα, τθν ϊρα που ζωσ ςιμερα το μεγαλφτερο 



μζροσ των κρατικϊν εςόδων εξακολουκεί να προζρχεται από τθν πϊλθςθ πετρελαίου 
και φ.α, κακϊσ και να κζςει τα κεμζλια ενόσ ελκυςτικοφ επιχειρθματικοφ μοντζλου για 
τισ επόμενεσ δεκαετίεσ.  
 
Πιο ςυγκεκριμζνα, ο επικεφαλισ τθσ QIA, Mansoor Al-Mahmoud, υπογράμμιςε 
αναφορικά με τθν είςοδό τθσ ςτθν RWΕ, ότι «υποςτθρίηουν με υπερθφάνεια το όραμα 
τθσ RWE να γίνει θγζτθσ ςτθν παγκόςμια αγορά ΑΠΕ και ότι θ «QIA» επενδφει ενεργά ςε 
εταιρείεσ που μποροφν να ζχουν κετικό αντίκτυπο ςτθν κοινωνία και να διαμορφώςουν 
το μζλλον τθσ βιωςιμότθτασ κάνοντασ πραγματικότθτα τθν ενεργειακι μετάβαςθ». 
 
Πλειοψθφία Γερμανϊν εμπειρογνωμόνων, ωςτόςο, δεν παραλείπουν να αναφερκοφν 
ςτο ότι πίςω από εν λόγω απόφαςθ υποκρφπτονται γεωςτρατθγικά κίνθτρα και ςχζδια 
επζκταςθσ τθσ ‘ςφαίρασ επιρροισ’ του Κατάρ ςτθν κομβικι για τθν ευρωπαϊκι 
οικονομία γ/αγορά. 


