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ΘΔΜΑ:  Τζηέρηζη ηων γερμανικών ηλεκηροκίνηηων μονηέλων ζηην αγορά ηης Κίνας – 

Δσρύηερος προβλημαηιζμός για ηην ελκσζηικόηηηα ηης Γερμανίας ως 

επιτειρημαηικού προοριζμού ζηον κλάδο ηης ασηοκινηηοβιομητανίας 

  

Οη γεξκαληθέο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο δελ θαίλεηαη λα πεηπραίλνπλ ηνπο ζηόρνπο ηνπο 

ζρεηηθά κε ηελ εμαζθάιηζε ελόο ζεκαληηθνύ κεξηδίνπ ζηελ αγνξά ειεθηξνθίλεησλ 

νρεκάησλ ηεο Κίλαο. Τνπηθέο κάξθεο όπσο ε BYD, ε Nio ή ε Xpeng, θαζώο θαη ε 

ακεξηθαληθή Tesla, πσινύλ πνιύ πεξηζζόηεξα ειεθηξνθίλεηα νρήκαηα ζπγθξηηηθά κε ηε 

Γεξκαλία. Τελ πιήξε έθηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο απνηππώλνπλ ηα επίζεκα ζηνηρεία ησλ 

θξαηηθώλ θηλεδηθώλ αζθαιηζηηθώλ εηαηξεηώλ, όπσο απηά απνηππώλνληαη ζηνλ θάησζη 

πίλαθα, πνπ δεκνζηεύζεθε ζηελ ε/θ Handelsblatt. Σύκθσλα κε ηα ελ ιόγσ ζηνηρεία, ε 

Volkswagen είρε πέξπζη κεξίδην κόλν 2,4% ηεο αγνξάο ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ. Αθόκε 

κηθξόηεξα κεξίδηα είραλ νη BMW, Mercedes θαη Audi: 0,8%, 0,3% θαη 0,1%.  

 

Αλαιπηέο ζεσξνύλ ηελ ελ ιόγσ θαηάζηαζε αλεζπρεηηθή, θαζώο νη γεξκαληθέο 

θαηαζθεπαζηέο εμαξηώληαη από ηελ θηλεδηθή αγνξά, όπνπ πσινύλ πεξηζζόηεξν από ην έλα 

1/3 ησλ νρεκάησλ πνπ παξάγνπλ. Τα γεξκαληθήο θαηαζθεπήο νρήκαηα αληηπξνζσπεύνπλ ην 

1/5 ηνπ ζπλόινπ ησλ ηαμηλνκήζεσλ λέσλ νρεκάησλ κε ζπκβαηηθνύο θηλεηήξεο εζσηεξηθήο 

θαύζεο ζηελ Κίλα. Τελ ίδηα ζηηγκή, ην κεξίδην ηεο ειεθηξνθίλεζεο απμάλεηαη δηαξθώο ζηελ 

Κίλα, κε ξπζκνύο ηαρύηεξνπο ησλ αξρηθά πξνβιεθζέλησλ. Όπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν 

επηθεθαιήο ηεο VW China, Ralf Brandstätter, «ε κεηάβαζε απηή γίλεηαη γξεγνξόηεξα θαη από 

ό,ηη ε Κηλεδηθή Κπβέξλεζε αλέκελε». Σπγθεθξηκέλα, νη πσιήζεηο ακηγώο ειεθηξηθώλ 

νρεκάησλ ζηελ Κίλα απμήζεθαλ θαηά 90% ην 2022 θαη αλήιζαλ ζε 5,7 εθ. νρήκαηα. Από 

απηά, κόιηο 200.000 νρήκαηα ήηαλ γεξκαληθήο θαηαζθεπήο, δειαδή κεξίδην 2%. 
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Οη εηαηξείεο αληηδξνύλ αληίζηνηρα θαη νη γεξκαληθνί όκηινη πξνζπαζνύλ λα θαιύςνπλ ην 

ρακέλν έδαθνο. Ωζηόζν, αλαιπηέο όπσο ν G. Sebastian, ηεο δεμακελήο ζθέςεο Merics 

(Βεξνιίλν), πνπ εζηηάδεη ζηελ Κίλα, ακθηβάιιεη αλ νη γεξκαληθέο εηαξείεο κπνξέζνπλ πνηέ 

λα εμαζθαιίζνπλ ηόζν πςειά κεξίδηα αγνξάο ζηελ Κίλα. Όπσο ππνζηεξίδεη ν θ. Sebastian, 

oη λεόηεξνη Κηλέδνη θαηαλαισηέο πξνηηκνύλ λα αγνξάδνπλ θηλεδηθά πξντόληα, θαζώο «ε 

εζληθή ππεξεθάλεηα απμάλεηαη». 

 

Ιδηαίηεξα πξνβιεκαηηθή είλαη ε θαηάζηαζε ηδηαίηεξα γηα ηελ Audi: θ/αληηπξόζσπνη ηεο 

εηαηξείαο αλαξηνύλ ηεξάζηηεο ελεκεξσηηθέο πηλαθίδεο ζηα θαηαζηήκαηά ηνπο, κε ηηο νπνίεο 

ελεκεξώλνπλ όηη ε Audi δελ πσιεί κόλν βελδηλνθίλεηα, ληηδεινθίλεηα θαη πβξηδηθά νρήκαηα 

θαη πσο ηα ειεθηξνθίλεηα απηνθίλεηα ηνπ γεξκαληθνύ νκίινπ ραξαθηεξίδνληαη από κεγάιε 

απηνλνκία. Φαξαθηεξηζηηθό ηεο θαηάζηαζεο είλαη, επίζεο, όηη ελώ ζηελ Επξώπε ην κνληέιν 

Taycan ηεο Porsche αύμεζε ηηο πσιήζεηο ηνπ ην 2022, ζηελ Κίλα απηέο κεηώζεθαλ θαηά 

πεξίπνπ 50% [νη ζπλνιηθέο πσιήζεηο νρεκάησλ ηεο Porsche ζηελ Κίλα κεηώζεθαλ, ιόγσ 

θπξίσο ησλ ζπλεπεηώλ ησλ αιιεπάιιεισλ lockdowns, θαηά πεξίπνπ 2%]. Αληίζηνηρα, ζηε 

Mercedes, ην κνληέιν EQS, πνπ ζεσξείηαη ε αηκνκεραλή ησλ ει. κνληέισλ πνιπηειείαο ηεο 

εηαηξείαο, πώιεζε ην 2022 κόιηο 1628 κνλάδεο θαη, εληόο ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, 

ραξαθηεξίδεηαη σο «απνηπρεκέλν» ζε ζρέζε κε ηελ θ/αγνξά. Παξόια απηά, ν δηεπζύλσλ 

ζύκβνπινο ηεο Mercedes, O. Källenius, δηζηάδεη αθόκε λα ην απνζύξεη από ηελ Κίλα ιόγσ 

ηνπ αληίθηππνπ, πνπ κηα ηέηνηα ελέξγεηα ζα είρε. Σύκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ θ. Källenius, ε 

«έθξεμε» ηεο ειεθηξνθίλεζεο ζηελ Κίλα αθνξά, θπξίσο, ζε νρήκαηα αμίαο έσο € 40.000, 

ελώ νη θαηεγνξίεο πνιπηειείαο αλαπηύζζνληαη κε πην αξγνύο ξπζκνύο. Όπσο παξαδέρεηαη ν 

θ. Källenius, «νη πνζόηεηεο ζηηο ηόζν πςειέο θαηεγνξίεο είλαη αθόκα πνιύ κηθξέο γηα εκάο θαη 

γηα άιινπο θαηαζθεπαζηέο» θαη ε Mercedes επηδηώθεη κε ζηνρεπκέλεο θηλήζεηο «λα 

δεκηνπξγήζεη κηα αγνξά γηα ειεθηξηθά πξντόληα πνιπηειείαο "βήκα πξνο βήκα"». 

 

Σύκθσλα κε αλαιπηέο ηεο αγνξάο, νη ςεθηαθέο ιεηηνπξγίεο (κεηαμύ άιισλ εμειηγκέλνη 

βνεζνί γιώζζαο θαη δηθηύσζε ηνπ νρήκαηνο κε ππεξεζίεο δηαδηθηύνπ) δηαδξακαηίδνπλ 

ζεκαληηθό ξόιν ζηηο επηινγέο ησλ Κηλέδσλ θαηαλαισηώλ θαη ζηνλ ηνκέα απηό νη γεξκαληθέο 

θαηαζθεπαζηέο πζηεξνύλ. Επί παξαδείγκαηη, ην κνληέιν Dolphin ηεο θηλεδηθήο BYD 

δηαζέηεη έλα εηδηθό ελζσκαησκέλν δίθηπν, πνπ επηηξέπεη γξεγνξόηεξε θόξηηζε θαη απμάλεη 

ηελ απνδνηηθόηεηά ηνπ. Σηα γεξκαληθά κνληέια αληίζηνηρα ζπζηήκαηα είλαη δηαζέζηκα κόλν 

ζηηο αθξηβέο ζεηξέο, όπσο ηελ Taycan ηεο Porsche θαη ηελ Ε-Tron GT ηεο Audi. Έσο ηώξα, 

ηηο θηλεδηθέο εηαηξείεο ζην επίπεδν απηό έρεη θαηαθέξεη λα αληαγσληζηεί κόλν ε ακεξηθαληθή 

Tesla κε ηα κνληέια Υ θαη 3. Μόλν ε ζεηξά Υ ηεο Tesla πνύιεζε ην 2022 πεξηζζόηεξεο 

κνλάδεο από ην ζύλνιν όισλ ησλ γεξκαληθώλ κνληέισλ καδί. 

 

Μεζνπξόζεζκα, νη επηπηώζεηο γηα ηηο γεξκαληθέο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο κπνξεί λα είλαη 

επξύηεξεο, θαζώο ελδέρεηαη λα ηεζεί ζε θίλδπλν ε ηνπηθή ηνπο παξαγσγή, ζύκθσλα κε ηνλ 

εκπεηξνγλώκνλα ηεο Horváth & Partners, D. Voggenreiter. Οη μέλεο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο 

αλαγθάδνληαη λα δεκηνπξγήζνπλ θνηλνπξαμίεο κε ηνπηθέο εηαηξείεο ζηελ Κίλα πξνθεηκέλνπ 

λα αλαπηύμνπλ ηελ ηνπηθή παξαγσγή ηνπο: ε Volkswagen ζπλεξγάδεηαη κε ηηο θηλεδηθέο 

FAW θαη Saic θαη ε Mercedes κε ηελ θξαηηθή Beijing Automotive. Εάλ νη παξαγσγή δελ 

είλαη ηθαλνπνηεηηθή, νη μέλνη επελδπηέο «δηαηξέρνπλ ηνλ θίλδπλν νη Κηλέδνη ζπλεξγάηεο ηεο 

θνηλνπξαμίαο λα πξνηηκήζνπλ λα παξαγάγνπλ δηθέο ηνπο πην επηηπρεκέλεο κάξθεο ειεθηξηθώλ 



 
 

απηνθηλήησλ θαη λα παξακειήζνπλ ηηο ππνρξεώζεηο ηεο θνηλνπξαμίαο», ππνζηεξίδεη ν θ. 

Voggenreiter. 

 

Οη Κηλέδνη θαηαζθεπαζηέο έρνπλ απμεκέλε απηνπεπνίζεζε ιόγσ ηεο εγρώξηαο ηζρύνο ηνπο 

θαη απνθηνύλ εμσζηξεθή πξνζαλαηνιηζκό, κε ζηόρν λα επεθηείλνπλ ηε δξαζηεξηόηεηά ηνπο 

ζηελ Επξώπε: θαηαζθεπαζηέο όπσο νη BYD, Great Wall Motor, Nio θαη Xpeng ζηνρεύνπλ ν 

θαζέλαο ζε όγθν πσιήζεσλ έσο θαη 120.000 κνλάδσλ εηεζίσο ζηελ ΕΕ. Σεκεησηένλ όηη  

πξόζθαηα ε BYD είρε αλαθεξζεί κεηαμύ ησλ πηζαλώλ επελδπηώλ γηα ηε κνλάδα ηεο FORD 

ζην Saarlouis, από ηελ νπνία ε ακεξηθαληθή απηνθηλεηνβηνκεραλία επηδηώθεη λα απεκπιαθεί. 

Ωζηόζν, ε αληηπξόεδξνο ηεο BYD, Stella Li, πξντδέαζε αξλεηηθά γηα ηελ θαηάιεμε ησλ 

ζρεηηθώλ δηαπξαγκαηεύζεσλ, δειώλνληαο ζην Bloomberg όηη «δελ εζηηάδνπκε ζηελ απόθηεζε 

πθηζηάκελσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ άιισλ εηαηξεηώλ».  Σύκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηνπ θ. 

Voggenreiter, «ν αγώλαο είλαη αλνηρηόο γηα ην εάλ νη Κηλέδνη θαηαζθεπαζηέο ειεθηξηθώλ 

απηνθηλήησλ ζα επηθξαηήζνπλ κε ηα νρήκαηά ηνπο ζηελ Επξώπε ή εάλ, αληίζηξνθα, 

επηθξαηήζνπλ νη Γεξκαλνί θαηαζθεπαζηέο κε ηα δηθά ηνπο ειεθηξηθά απηνθίλεηα ζηελ Κίλα». 

 

Σύκθσλα κε ηελ εηαηξεία ζπκβνύισλ Berylls, πνπ εηδηθεύεηαη ζηνλ θιάδν ηεο απηνθίλεζεο, 

ελώ ε ειεθηξνθίλεζε αλαπηύζζεηαη ηάρηζηα ζε ΗΠΑ θαη Κίλα, ε Επξώπε, θαη εηδηθόηεξα ε 

Γεξκαλία, θαζίζηαληαη έλαο νινέλα ιηγόηεξν ειθπζηηθόο πξννξηζκόο γηα ηνπο 

θαηαζθεπαζηέο απηνθηλήησλ. Σύκθσλα κε ηελ ελ ιόγσ αλάιπζε, νη κεγαιύηεξεο πξνθιήζεηο 

γηα ηελ Επξώπε είλαη νη πςειέο ηηκέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ε έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ 

εξγαδνκέλσλ.  

 

Σύκθσλα κε ηελ Berylls, ην ελεξγεηαθό θόζηνο αλά όρεκα ζηελ Επξώπε ήηαλ πεξίπνπ € 800 

επξώ ην 2022. Αθόκα θαη αλ ε θαηάζηαζε ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο νκαινπνηεζεί, ην 

θόζηνο παξακέλεη πςειό θαη, σο εθ ηνύηνπ, επηβαξύλεη ηε ζέζε ησλ γεξκαληθώλ 

απηνθηλεηνβηνκεραληώλ. Η ζύγθξηζε κε ην 2021, νπόηε ε επηβάξπλζε ήηαλ πεξίπνπ € 300 

αλά όρεκα, είλαη θαηαιπηηθή. Ιδηαίηεξα από ηε ζηηγκή πνπ νη ηηκέο γηα ηηο ΗΠΑ ή ηελ Κίλα 

είλαη αθόκε πνιύ ρακειόηεξεο. Σύκθσλα κε ηνλ εηδηθό ζε ζέκαηα ελέξγεηαο ηεο Berylls, Dr. 

A. Timmer, «ην έηνο 2022 ζεκαηνδνηεί κηα αιιαγή επνρήο ζηνλ ηνκέα ηνπ ελεξγεηαθνύ 

θόζηνπο γηα ηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία». 

 

Έξεπλα ηνπ Σπλδέζκνπ ηεο Γ/Απηνθηλεηνβηνκεραλίαο (Verband der deutschen 

Automobilindustrie – VDA) κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ δείρλεη ηηο επηπηώζεηο όισλ ησλ αλσηέξσ 

παξακέηξσλ: 9 ζηηο 10 εηαηξείεο ζεσξνύλ ηε Γεξκαλία κε αληαγσληζηηθή δηεζλώο σο 

επελδπηηθό πξννξηζκό. Αλ θαη ην πνζνζηό όζσλ ζέινπλ λα αλαβάινπλ ηηο επελδύζεηο ηνπο 

κεηώλεηαη (ζην 28% από 45%), ην πνζνζηό όζσλ ζέινπλ λα κεηαθέξνπλ ηηο επελδύζεηο ηνπο 

ή λα ηηο αθπξώζνπλ πιήξσο απμάλεηαη (+6% θαη +8% ζπγθξηηηθά κε ηνλ Σεπηέκβξην).  

 

Όπσο ππνζηεξίδεη ε Πξόεδξνο ηνπ VDA, H. Müller, «όιν θαη πεξηζζόηεξεο εηαηξείεο 

ζεσξνύλ όηη ε Γεξκαλία είλαη δηεζλώο κε αληαγσληζηηθή, θάηη πνπ δελ απνηειεί θαιή έλδεημε 

γηα ηε γ/βηνκεραληθή πνιηηηθή. Τν απνηέιεζκα δείρλεη γηα άιιε κηα θνξά όηη ρξεηαδόκαζηε 

επεηγόλησο έλα θηιόδνμν πξόγξακκα αλάδεημεο ηεο Γεξκαλίαο σο επηρεηξεκαηηθνύ 

πξννξηζκνύ: ιηγόηεξε γξαθεηνθξαηία, πεξηζζόηεξεο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο, αληαγσληζηηθό 

θνξνινγηθό ζύζηεκα, απινύζηεξεο θαη ηαρύηεξεο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνύ θαη έγθξηζεο. 

Επηπιένλ, νη πξνκήζεηεο ελέξγεηαο θαη πξώησλ πιώλ καο πξέπεη λα εμαζθαιηζηνύλ κε δηεζλείο 



 
 

ζπλεξγαζίεο, εάλ ζέινπκε λα θάλνπκε ηε Γεξκαλία θαη ηελ Επξώπε πην αλεμάξηεηεο. 

Γεληθόηεξα, νη πνιηηηθνί καο πξέπεη λα θηλεζνύλ κε πεξηζζόηεξε ηαρύηεηα θαη 

απνθαζηζηηθόηεηα, δηαθνξεηηθά θηλδπλεύνπκε όιν θαη πεξηζζόηεξν λα κείλνπκε πίζσ 

δηεζλώο». 

 


