Tyskland: ‘Mittelstand’-ledere roser
Li Keqiangs tale på Kina-Tyskland
Forum
4. juni, 2017 – Kinas Bælte & Vej Initiativ (BVI) er måske ikke blot i færd med
at omringe det skeptiske Tyskland med europæiske lande, der samarbejder med BVI,
men er også i færd med at bane en indfaldsvej til Tyskland gennem Mittelstand,
den berømte, tyske teknologiske motor bestående af små og mellemstore
virksomheder (SMV’er).
Den kinesiske PM Li Keqiang lovede at promovere samarbejde mellem Kinas og
Tysklands SMV’er, under en tale den 1. juni i Berlin, på Kina-Tyskland Forum:
»At sammen skabe innovation«. Li lovede også at styrke beskyttelsen af
intellektuel ejendomsret (IER) – immaterialret. »Under processen med samarbejde
om innovation beskytter Kina strengt foretagenders IER og kræver ikke
obligatorisk teknologioverførsel«, sagde Li.
Li sagde, at Tyskland har henved 1.300 selskaber, der er »skjulte mestre«, og at
Kina har hundredetusindevis af højteknologiske SMV’er, og at »Kina er rede til
at arbejde sammen med Tyskland om at etablere en regeringsmekanisme for
samarbejde mellem SMV’er og promovering af netværk og grupper af
innovationssamarbejde«, lyder det i en rapport fra Xinhua.
Xinhua rapporterede, »Tysk innovationselite priser kinesisk PM’s tale«. Li
opfordrede til, at de to lande optrapper deres bestræbelser for samvirke mellem
deres udviklingsstrategier, nemlig, Kinas innovationsdrevne udviklingsstrategi,
»Fremstillet i Kina 2025« og »Internet plus«, og så Tysklands »Industri 4.0« og
High-Tech-Strategi, og også optrapper deres lancering af pilotprojekter.
Præsidenten for Tysklands Nationale Akademi for Videnskab og Ingeniørarbejde,
Dieter Spath, sagde til Xinhua, at de to landes producenter hidtil havde ligget
i konkurrence; nu håber han, at de vil samarbejde og opgradere den industrielle
kæde. Dette er Kinas plan.
Direktøren for EH Doducta, Manfred Jagiella, kaldte Lis bemærkninger om
immaterialret (IER) for »imponerende« og »en hjørnesten for bilateralt
samarbejde«. Dette blev sekunderet af Stefan Magerstedt, chef for innovation ved
firmaet KHS. Heiner Lang fra Bosch Rexroth AG sagde, Lis tale opmuntrede til at
fortsætte med at gøre investeringer i Kina.

Wang Zi, adm. dir. for Berlinafdelingen af Kinas innovations-inkubator Techcode,
blev opmuntret af den kinesiske regerings løfte om at tilskrive innovative
SMV’er stor betydning. Gong Xin, direktør for internationalt salg ved Tysklands
FemtoFiberTec GmbH, sagde, han mener, at samarbejdet – nu mellem store firmaer –
vil udvides til græsrodsforetagender i de to lande.
Foto: Den kinesiske PM Li Keqiang og den tyske kansler Angela Merkel forlader
sammen det Tysk-Kinesiske Forum, ’Innovation Gemeinsam Gestalten’ i Berlin,
torsdag (1. juni).

