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1. ΕΙΣΡΟΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Με αφετηρία το 1979 και τον πρώτο νόμο που επέτρεπε τη σύσταση μικτών κινεζικών
και ξένων επιχειρήσεων, η Κίνα είναι σήμερα ο δεύτερος προορισμός ξένων κεφαλαίων
στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ 1 . Το πρώτο βήμα για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και
για την ενίσχυση του εξαγωγικού εμπορίου, έγινε στις αρχές της δεκαετίας του ’80, με
τη θέσπιση 5 Ειδικών Οικονομικών Ζωνών. Ακολούθησε το άνοιγμα στις ξένες
επενδύσεις 22 ακόμα πόλεων μέχρι το 1992, οπότε το ίδιο προνομιακό καθεστώς
ίσχυσε για την πλειοψηφία των παράκτιων πόλεων και των πρωτευουσών των
επαρχιών. Σήμερα, λειτουργούν ακόμα 15 Ζώνες Ελεύθερου Εμπορίου, 32 Ζώνες
Οικονομικής & Τεχνολογικής Ανάπτυξης και 54 Εθνικές Ζώνες Βιομηχανικής Ανάπτυξης
& Υψηλής Τεχνολογίας 2 . Συνολικά, δραστηριοποιούνται στην Κίνα περίπου 435.000
ξένες επιχειρήσεις, εκ των οποίων 480 ανήκουν στη λίστα «Fortune 500» 3 .
Η σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών στις αγορές κεφαλαίου και επενδύσεων, η
βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος, από τη μείωση των
διαδικασιών για την ίδρυση επιχείρησης, ως την εφαρμογή ενιαίου συστήματος
φορολόγησης κερδών για τις επιχειρήσεις, αλλά και οι περισσότερες από 100
συμφωνίες αμοιβαίας προστασίας και προώθησης επενδύσεων, που έχουν μέχρι
στιγμής συνάψει οι κινεζικές κυβερνήσεις, συνέβαλαν, παρά τα πολύ υπαρκτά
προβλήματα, στο να αναδεικνύεται η χώρα προτιμητέος επενδυτικός προορισμός επί
σειρά ετών, μέχρι και το 2010 4 , με την εκτίμηση ότι θα παραμείνει στην κορυφή των
προτιμήσεων των επενδυτών και κατά το διάστημα 2010 – 2012 5 .
Μεταξύ των βασικών ζητημάτων και εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι ξένοι επενδυτές
στην Κίνα, περιλαμβάνονται:
-

Απαγορεύσεις, περιορισμοί και υποχρέωση συνεργασίας με κινεζικές επιχειρήσεις,
ανάλογα με τον κλάδο.

-

Ασαφές και ασταθές θεσμικό πλαίσιο που συχνά μεταβάλλεται με αναδρομική
ισχύ.

-

Διακριτική μεταχείριση ως και αποκλεισμός των ξένων επιχειρήσεων που είναι
εγκαταστημένες στην Κίνα από την αγορά των κρατικών προμηθειών, με πολιτικές
προτίμησης αμιγώς κινεζικών προϊόντων (πολιτική «Buy Chinese»), ή προϊόντων
των οποίων η πατέντα έχει κατοχυρωθεί στην Κίνα (πολιτική «Indigenous
innovation»). Αντίστοιχα, υποχρέωση πιστοποίησης προϊόντων, που σε ορισμένες
περιπτώσεις δημιουργεί υπέρμετρα εμπόδια πρόσβασης στην αγορά και κίνδυνο

1

UNCTAD ‐ World Investment Report 2010
http://www.fdi.gov.cn/pub/FDI_EN/StateDevelopmentZone/Profile/DevelopmentReport/Development
Report2005/t20070406_76732.htm και http://www.china.org.cn/e‐china/openingup/sez.htm
3
http://www.chinadaily.com.cn/business/2010‐04/26/content_9774060.htm
4
http://www.atkearney.com/index.php/Publications/foreign‐direct‐investment‐confidence‐index.html
5
UNCTAD ‐ World Investment Prospects Survey 2010‐2012
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αντιγραφής τους, αφού για παράδειγμα, στην περίπτωση των προϊόντων υψηλής
τεχνολογίας, φαίνεται δημιουργεί υποχρέωση αποκάλυψης του πηγαίου τους
κώδικα.
-

Κίνδυνοι διαφύλαξης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

1.1. Θεσμικό Πλαίσιο 6
Η εισροή ΞΑΕ στην Κίνα υπόκειται σε ελέγχους και περιορισμούς, ανάλογα με το
αντικείμενο και το ύψος της επένδυσης. Η κινεζική Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και
Μεταρρυθμίσεων και το Υπουργείο Εμπορίου διακρίνουν τρεις κατηγορίες κλάδων,
αυτούς στους οποίους οι ξένες επενδύσεις ενθαρρύνονται, υπόκεινται σε
περιορισμούς, ή απαγορεύονται. Ο κατάλογος αναθεωρήθηκε τον Απρίλιο 2011, οπότε
και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, η τελική
του έκδοση δεν αναμένεται να διαφέρει σε σχέση με το αρχικό σχέδιο, το οποίο είναι
διαθέσιμο στο Παράρτημα ‐ 1.
Σε κατευθύνσεις που εξέδωσε τον Απρίλιο 2010 η κινεζική Κυβέρνηση για την
αξιοποίηση των ξένων κεφαλαίων, τονίζεται η σημασία των ΞΑΕ για την ανάπτυξη της
χώρας και τίθεται ως στόχος η ποιοτική τους αναβάθμιση, προκειμένου να ενισχυθεί η
τεχνολογική καινοτομία, η βιομηχανία και η ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ διαφορετικών
γεωγραφικών περιοχών.
Για το σκοπό αυτό, προβλέπεται μεταξύ άλλων:
-

Αναμόρφωση του ισχύοντος καταλόγου κλάδων οικονομικής δραστηριότητας
στους οποίους ενθαρρύνονται ή απαγορεύονται οι ΞΑΕ, προκειμένου να
προσελκυσθούν περισσότερες επενδύσεις νέας και περιβαλλοντικής τεχνολογίας
και υπηρεσιών, και παράλληλα να αποκλεισθούν ρυπαίνουσες και ενεργοβόρες
επενδύσεις.

-

Ενθάρρυνση της συνεργασίας κινεζικών με ξένες επιχειρήσεις στον τομέα της
έρευνας και ανάπτυξης και της από κοινού υποβολής προτάσεων για ανάληψη
έργων υψηλής τεχνολογίας.

-

Ενθάρρυνση εγκατάστασης στην Κίνα της περιφερειακής έδρας των ξένων
επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης, κέντρων προμηθειών, outsourcing,
κ.α.

-

Κατεύθυνση των ΞΑΕ στις κεντρικές και δυτικές επαρχίες. Σε ανακοίνωσή του στις
29/4/2010, το Υπουργείο Εμπορίου κάνει ιδιαίτερη μνεία στις κεντρικές επαρχίες
Shanxi, Anhui, Jiangxi, Henan, Hubei και Hunan, στις οποίες θα δίνονται κίνητρα για
επενδύσεις σε τομείς όπως «πράσινη» βιομηχανία, γεωργία, εκπαίδευση,
πολιτισμός, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τουρισμός, κ.α.

6

Λεπτομέρειες για την ίδρυση επιχείρησης στη Λ.Δ. Κίνας παρέχονται στον Επιχειρηματικό Οδηγό του
Γραφείου μας, διαθέσιμος στην πύλη Agora (http://www.agora.mfa.gr/cn89).
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-

Ενθαρρυνόμενες ΞΑΕ με εγγεγραμμένο κεφάλαιο μέχρι 300 εκ. δολάρια ΗΠΑ, θα
εγκρίνονται σε επίπεδο τοπικής κυβέρνησης (Διοίκηση Ανάπτυξης και
Μεταρρυθμίσεων, Γραφείο Εξωτερικού Εμπορίου και Οικονομικής Συνεργασίας),
εκτός από αυτές για τις οποίες απαιτείται έγκριση της κεντρικής κυβέρνησης,
δηλαδή της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων (NDRC) και του
Υπουργείου Εμπορίου (MOFCOM) (Παράρτημα ‐ 2). Επενδύσεις στον τομέα της
παροχής υπηρεσιών (εκτός από χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τηλεπικοινωνίες)
εγκρίνονται από τις τοπικές κυβερνήσεις.

-

Οι ξένες επιχειρήσεις, θα μπορούν υπό προϋποθέσεις να εγγράφονται στα κινεζικά
χρηματιστήρια, να εκδίδουν ομόλογα και γραμμάτια.

-

Βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος, με μέτρα όπως, απλοποίηση των
διαδικασιών ροής συναλλάγματος για τις ξένες επιχειρήσεις, αναβάθμιση των
αναπτυξιακών ζωνών, κλπ.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης, παρατίθεται στο Παράρτημα ‐ 3.
Τον Φεβρουάριο 2011 ανακοινώθηκε η σύσταση επιτροπής που θα εξετάζει και θα
περιορίζει ή θα απορρίπτει εξαγορές και συγχωνεύσεις σε τομείς που συνδέονται με
την εθνική ασφάλεια (ασαφώς προσδιορισμένοι ως οι τομείς άμυνας, γεωργίας,
ενέργειας, πόρων, υποδομών, μεταφορών και τεχνολογίας), που φαίνεται πως θα έχει
αναδρομική ισχύ και ενδέχεται να οδηγήσει σε υποχρέωση αποεπένδυσης. Ανεπίσημη
(αυτόματη) μετάφραση της ανακοίνωσης παρατίθεται στο Παράρτημα ‐ 4.
Τέλος, η έμφαση στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων σε κλάδους υψηλής
τεχνολογίας, προστασίας περιβάλλοντος και υπηρεσιών επαναδιατυπώθηκε στο 12ο
πενταετές σχέδιο ανάπτυξης της χώρας (2011 – 2015), που εγκρίθηκε από το Εθνικό
Λαϊκό Κογκρέσο το Μάρτιο 2011 και το οποίο θεμελιώνει την επιχειρούμενη στροφή
της Κίνας σε ένα βιώσιμο μοντέλο που θα δίνει έμφαση στην ποιότητα της ανάπτυξης.

1.2. Στατιστικά Στοιχεία
Προσωρινή κάμψη παρουσίασε η εισροή ΞΑΕ στην Κίνα το 2009, σαν αποτέλεσμα της
παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Πάντως, σύμφωνα με στοιχεία του κινεζικού
Υπουργείου Εμπορίου, το 2010 η εισροή ΞΑΕ αυξήθηκε σε 105.735 εκ. δολάρια ΗΠΑ, με
την πλειοψηφία τους να κατευθύνεται κυρίως στις υπηρεσίες και γεωγραφικά, στις
κεντρικές και δυτικές κινεζικές επαρχίες, σε αντίθεση με το διαχρονικό πρότυπο
εισερχόμενων επενδύσεων της Κίνας (βλ. παρακάτω).
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Γράφημα 1: Εισροή ΞΑΕ στην Κίνα (σε εκ. δολάρια ΗΠΑ, αξίες 2009)
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Η συντριπτική πλειοψηφία ΞΑΕ το 2010 ήταν προέλευσης Χονγκ Κονγκ, αν και αυτό σε
συνδυασμό με την αντίστοιχη αντίστροφη πορεία κεφαλαίων, υποδηλώνει ότι μέρος
τους τουλάχιστον αφορά κεφάλαια της ηπειρωτικής Κίνας που επενδύονται μέσω
Χονγκ Κονγκ για φορολογικούς ή άλλους λόγους (round‐tripping). Σε Χονγκ Κονγκ,
Ταϊβάν, Σιγκαπούρη, Ιαπωνία, ΗΠΑ, Γαλλία, Ολλανδία και Γερμανία αναλογεί
περισσότερο από το 90% των ΞΑΕ που πραγματοποιήθηκαν το 2010 στην ηπειρωτική
Κίνα (Γράφημα 2).
Σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας, το σύνολο των ελληνικών παραγωγικών
επενδύσεων στη χώρα, από το 1978 μέχρι το τέλος του 2010, αναλύεται σε 101
επενδυτικά σχέδια με συμβατικό κεφάλαιο περίπου 175 εκ. δολαρίων ΗΠΑ και με
υλοποιηθείσες επενδύσεις της τάξης των 89,5 εκ., ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου
0,02% του αποθέματος ΞΑΕ της χώρας. Εκτιμάται ότι δραστηριοποιούνται στην Κίνα
περίπου 50 επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων στους τομείς εξόρυξης,
επαγγελματικών ψυγείων, κοσμημάτων, καλλυντικών, πλαστικών, επίπλων,
πληροφορικής, τυχερών παιχνιδιών, τροφίμων, ναυτιλίας, παροχής συμβουλευτικών
και τουριστικών υπηρεσιών, εμπορίας, εστίασης κ.α.
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Γράφημα 2: 10 πρώτοι επενδυτές στην Κίνα, 2010 (% επί της συνολικής αξίας)
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Η βιομηχανική παραγωγή δεσπόζει στην απορρόφηση ΞΑΕ στην Κίνα διαχρονικά, ενώ
και το 2009 κατείχε την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των ξένων επενδυτών.
Ακολουθούν η ανάπτυξη ακινήτων, το εμπόριο και οι υπηρεσίες.
Πίνακας 1: Εισροή ΞΑΕ ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, 2009 (σε εκ. δολάρια ΗΠΑ)
2009
Βιομηχανία
Ανάπτυξη ακινήτων / κτηματομεσιτικές υπηρεσίες
Εμπόριο χονδρικής – λιανικής
Υπηρεσίες
Παραγωγή και παροχή ενέργειας, αερίου, νερού
Μεταφορές – επικοινωνίες
Γεωργία – κτηνοτροφία
Κατασκευές

27.973,01
16.796,19
5.565,05
3.612,17
2.763,43
1.763,03
1.268,66
566,53

Πηγή: Υπουργείο Εμπορίου Λ.Δ. Κίνας, επεξεργασία στοιχείων Γραφείο ΟΕΥ Πεκίνου
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Γεωγραφικά, οι ανατολικές επαρχίες έχουν λάβει τη μερίδα του λέοντος στις
εισερχόμενες επενδύσεις, τάση που διατηρήθηκε και το 2009.

Γράφημα 3: Γεωγραφική κατανομή εισερχόμενων ΞΑΕ, 2009 (σε εκ. δολάρια ΗΠΑ)
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Πηγή: Υπουργείο Εμπορίου Λ.Δ. Κίνας
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2. ΕΚΡΟΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Μια σημαντική εξέλιξη των 30 τελευταίων χρόνων, υπήρξε και η ανάδειξη της Κίνας ως
δυνητικά σημαντικής πηγής επενδυτικών κεφαλαίων, δεύτερη δύναμη μεταξύ των
αναπτυσσόμενων χωρών (μετά το Χονγκ Κονγκ και πριν τη Ρωσία) με βάση την εκροή
ΞΑΕ το 2009, και 6η παγκόσμια 7 .
Οι κινεζικές επενδύσεις στο εξωτερικό άρχισαν να γίνονται σημαντικές από το 2000 και
μετά (Γράφημα 4), οπότε και εφαρμόσθηκε επίσημα η πολιτική «go global», που
πρόσθεσε τη διάσταση της εκροής ΞΑΕ στην εξωτερική πολιτική της Κίνας. Η εξέλιξη
αυτή κατέστη εφικτή χάρη στα αστρονομικά συναλλαγματικά αποθέματα της χώρας,
που δημιούργησε το επί σειρά ετών εμπορικό πλεόνασμα και υλοποιήθηκε, κυρίως,
μέσω κρατικών επιχειρήσεων. Το 2007 ιδρύθηκε η China Investment Corporation,
κρατική επιχείρηση διαχείρισης μέρους των κινεζικών συναλλαγματικών αποθεμάτων,
πρακτικά, της επένδυσής τους στο εξωτερικό, υπό μορφήν συμμετοχής στο μετοχικό
κεφάλαιο επιχειρήσεων, άμεσων επενδύσεων, επενδύσεων σε ακίνητα, κ.α. Με
κεφάλαιο 300 δισ. δολάρια ΗΠΑ, η China Investment Corporation κατατάσσεται στις
πρώτες θέσεις των Κρατικών Επενδυτικών Ταμείων (Sovereign Wealth Funds)
παγκοσμίως.

2.1. Θεσμικό Πλαίσιο
Και η εκροή ΞΑΕ από την Κίνα υπόκειται σε ελέγχους και περιορισμούς. Μεταξύ άλλων,
απαιτείται λήψη άδειας από το Υπουργείο Εμπορίου για κάθε επένδυση άνω των 100
εκ. δολαρίων ΗΠΑ, ενώ για επενδύσεις μεταξύ 10 και 100 εκ. η άδεια εκδίδεται από το
εμπορικό γραφείο της επαρχίας από την οποία προέρχεται η επένδυση. Σε κάθε
περίπτωση, για τη λήψη απόφασης, ζητείται επίσης η γνώμη του Γραφείου του
Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της κινεζικής Πρεσβείας στη χώρα
όπου στοχεύει η επένδυση. Το πλήρες διάταγμα είναι διαθέσιμο στο Παράρτημα ‐ 5.
Τον Φεβρουάριο 2010, το Υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε συμπληρωματικές
κατευθύνσεις για τις εξερχόμενες επενδύσεις (το κινεζικό κείμενο είναι διαθέσιμο στο
Παράρτημα ‐ 6). Τα βασικά σημεία του κειμένου αφορούν:
-

Ενθάρρυνση εκροής επενδύσεων από τους κλάδους της βιομηχανίας, της
τεχνολογίας, των εναλλακτικών μορφών ενέργειας και των υπηρεσιών.

-

Ενθάρρυνση των κινεζικών επιχειρήσεων να εξαγοράζουν διεθνή brands,
προηγμένη τεχνολογία, δίκτυα διανομής, ερευνητικά κέντρα.

-

Γενικά, ενθάρρυνση των εξερχόμενων επενδύσεων έντασης τεχνολογίας και
έντασης κεφαλαίου.
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-

Ειδική μνεία στην ενδυνάμωση των σχέσεων με τις γειτονικές αναπτυσσόμενες
χώρες, με στόχο την ανάπτυξη των υποδομών τους.

-

Ενθάρρυνση δημιουργίας υπεράκτιων ζωνών παραγωγής, τεχνολογικών και
βιομηχανικών πάρκων, κατά το πρότυπο αυτών που έχουν δημιουργηθεί σε χώρες
όπως Ρωσία, Κούβα, Καμπότζη και Ζάμπια, με έμφαση στις βιομηχανίες εξόρυξης,
ξυλείας, εμπορίου και παραγωγής συσκευών.

Στο 12ο πενταετές σχέδιο ανάπτυξης της χώρας (2011 – 2015), που εγκρίθηκε το
Μάρτιο 2011, επαναλαμβάνεται το πλαίσιο στο οποίο ενθαρρύνονται οι κινεζικές
επενδύσεις στο εξωτερικό. Ειδική μνεία γίνεται στην εξασφάλιση φυσικών πόρων, στη
δημιουργία κέντρων έρευνας και ανάπτυξης στο εξωτερικό, για την αξιοποίηση ξένου
γνωστικού κεφαλαίου, όπως και στην επέκταση μεγάλων βιομηχανιών, προκειμένου να
αναπτύξουν κανάλια πωλήσεων και μάρκετινγκ στο εξωτερικό. Αναφορά γίνεται ακόμα
στην πρόθεση της Κίνας να διευρύνει τη διεθνή συνεργασία στον τομέα της εργασίας,
όπως και να εξασφαλίσει συμβόλαια κατασκευών στο εξωτερικό. Σημειώνεται ακόμα ο
στόχος ανάπτυξης διεθνών κινεζικών τραπεζών και επιχειρήσεων, που θα
υποστηρίξουν τις κινεζικές εταιρίες στην επέκτασή τους στο εξωτερικό.
Τέλος, το Υπουργείο Εμπορίου εκδίδει οδηγούς “Doing business” για σημαντικούς
επενδυτικούς προορισμούς, καθώς και κατάλογο ενθαρρυνόμενων εξερχόμενων ΞΑΕ
ανά χώρα και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. Προτεινόμενοι για την Ελλάδα
κλάδοι είναι, από το δευτερογενή τομέα, η παραγωγή τσαντών και αποσκευών,
οικιακών και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών, και από τον τριτογενή, οι μεταφορές και
ο τουρισμός 8 .

2.2. Στατιστικά Στοιχεία
Η εκροή ΞΑΕ από την Κίνα παρουσίασε ραγδαία ανάπτυξη από το 2007 και μετά. Η
μικρή κάμψη του 2009 έχει ήδη ξεπεραστεί και, σύμφωνα με στοιχεία του κινεζικού
Υπουργείου Εμπορίου, η εκροή επενδύσεων το 2010 ανήλθε σε 59 δισ. δολάρια ΗΠΑ.
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Γράφημα 4: Εκροή ΞΑΕ από την Κίνα (σε εκ. δολάρια ΗΠΑ, αξίες 2009)
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Σημαντικότεροι επενδυτικοί προορισμοί της Κίνας το 2010 ήταν το Χονγκ Κονγκ, η
Αυστραλία, οι χώρες του ASEAN και η ΕΕ (με επενδύσεις ύψους 2,13 δισ. δολαρίων
ΗΠΑ). Μεγαλύτερη δυναμική καταγράφηκε στις επενδύσεις στην ΕΕ (αύξηση 297% σε
σχέση με το 2009) και ακολούθησαν Ιαπωνία και ΗΠΑ. Συνολικά πάντως, οι επενδύσεις
της Κίνας στις αναπτυγμένες χώρες, κυρίως Ευρώπης και βόρειας Αμερικής,
εξακολουθούν να είναι δυσανάλογα χαμηλές σε σχέση με τις εκεί εξαγωγές της.
Στην Ελλάδα καταγράφεται απόθεμα κινεζικών ΞΑΕ 1,7 εκ. δολαρίων ΗΠΑ. Είναι
γνωστές οι επενδύσεις δύο κινεζικών εταιριών τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και
υψηλής τεχνολογίας, Huawei και ZTE, σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών και προώθησης
πωλήσεων, ενώ σημαντικότερη θεωρείται η συμμετοχή της COSCO Pacific στην
επέκταση και στον εκσυγχρονισμό του Λιμένα Πειραιά. Τέλος, κατά την επίσημη
επίσκεψη του Αντιπροέδρου της κινεζικής Κυβέρνησης, κ. ZHANG Dejiang στην Αθήνα
(15‐17/6/2010), υπογράφηκε πλαίσιο συμφωνίας για την κατασκευή του Piraeus Plaza,
μεταξύ των Beijing Construction Engineering Group Co., Ltd και Helios Plaza S.A.
Σύμφωνα με έρευνα του Κινεζικού Συμβουλίου για την Προώθηση του Διεθνούς
Εμπορίου μεταξύ κινεζικών επιχειρήσεων που έχουν υλοποιήσει ή προτίθενται να
προβούν σε επενδύσεις στο εξωτερικό, βασικά κίνητρα για τις ΞΑΕ σε αναπτυγμένες
χώρες αποτελούν η κυβερνητική ενθάρρυνση και τα κίνητρα (πολιτική «go global»),
καθώς και η στασιμότητα της εσωτερικής αγοράς. Μεταξύ δε των χαρακτηριστικών που
καθιστούν μια χώρα ελκυστική για τις κινεζικές επενδύσεις, καταγράφονται: η
δυναμική της αγοράς, η ευκαιρία πρόσβασης σε φυσικούς πόρους, σε υψηλού
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επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό, τεχνολογία και έρευνα, η δυνατότητα εξαγοράς
καταξιωμένων brands και η παρουσία άλλων κινεζικών επιχειρήσεων 9 .
Τα τελευταία χρόνια η Αφρική προσελκύει σημαντικό ποσοστό των κινεζικών
επενδύσεων, με τις κινεζικές επιχειρήσεις παρούσες σε 48 αφρικανικές χώρες, αν και η
πρόσφατη πολιτική αναταραχή στην περιοχή έχει ήδη οδηγήσει σε πάγωμα
επενδύσεων, προσωρινά τουλάχιστον, σε κάποιες από αυτές. Συνολικά πάντως, στην
Κίνα αναλογεί λιγότερο από 1% των ξένων επενδύσεων στην αφρικανική ήπειρο 10 και
το 4% του δικού της αποθέματος εκροής ΞΑΕ 11 .
Βασικός λόγος που ωθεί στην υλοποίηση επενδύσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες,
είναι η ανάγκη εξασφάλισης πρώτων υλών για τη συντήρηση της εγχώριας παραγωγής.
Επιπλέον, ορισμένες κινεζικές επιχειρήσεις στρέφονται ήδη προς χώρες χαμηλότερου
κόστους, ενώ και η δυναμική της αγοράς σημειώνεται ως καθοριστικός παράγοντας
στην ελκυστικότητα μιας χώρας – δυνητικού αποδέκτη κινεζικών επενδύσεων 12 .

Γράφημα 5: Γεωγραφική κατανομή εξερχόμενων ΞΑΕ, 2010 (% επί συνολικής αξίας)
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Πηγή: Υπουργείο Εμπορίου Λ.Δ. Κίνας, επεξεργασία στοιχείων Γρ. ΟΕΥ Πεκίνου

Οι κινεζικές ΞΑΕ κατευθύνονται βασικά στις υπηρεσίες (74% επί του αποθέματος το
2009). Ακολουθούν ο πρωτογενής και ο δευτερογενής τομέας με 18,3% και 7,7%
αντίστοιχα (Πίνακας 2). Γεωγραφικά, οι κύριες πηγές εξερχόμενων κεφαλαίων είναι τα
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μητροπολιτικά κέντρα Πεκίνου και Σαγκάης, όπως και οι σημαντικότερες εξαγωγικές
ανατολικές επαρχίες Guangdong, Zhejiang και Shandong.
Πίνακας 2: Κατανομή εξερχόμενων ΞΑΕ ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, 2009 (σε
εκ. δολάρια ΗΠΑ)
2009
Μίσθωση και άλλες επιχειρηματικές υπηρεσίες
Εξόρυξη
Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
Εμπόριο χονδρικής – λιανικής
Βιομηχανία
Μεταφορές
Ανάπτυξη ακινήτων / κτηματομεσιτικές υπηρεσίες
Επιστημονική έρευνα
Παραγωγή και παροχή ενέργειας, αερίου, νερού
Κατασκευές
Γεωργία – κτηνοτροφία – αλιεία
Η/Υ και λογισμικό
Άλλες υπηρεσίες
Ξενοδοχεία – εστιατόρια
Πολιτισμός – διασκέδαση
Διαχείριση υδάτων και περιβάλλοντος
Εκπαίδευση
Υγεία – κοινωνική ασφάλιση

Διαχρονικά

20.473,78
13.343,09
8.733,74
6.135,75
2.240,97
2.067,52
938,14
775,73
468,07
360,22
342,79
278,13
267,73
74,87
19,76
4,34
2,45
1,91

72.949,00
40.579,69
45.994,03
35.694,99
13.591,55
16.631,33
5.343,43
2.874,13
2.255,61
3.413,22
2.028,44
1.967,24
961,37
243,29
135,65
1.065,08
21,23
6,10

Πηγή: Υπουργείο Εμπορίου Λ.Δ. Κίνας

Γράφημα 6: Πηγές ΞΑΕ (με βάση το απόθεμα 2009, σε εκ. δολάρια ΗΠΑ)
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Στην έρευνα του Κινεζικού Συμβουλίου για την Προώθηση του Διεθνούς Εμπορίου
καταγράφεται ακόμα η πρόθεση επένδυσης στο εξωτερικό. Από τις 1.377 κινεζικές
επιχειρήσεις του δείγματος, οι 199 (14,45%) δήλωσαν ότι ενδιαφέρονται να
προχωρήσουν σε επένδυση στην ΕΕ, με σειρά προτίμησης σε: Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία,
Ισπανία, ΗΒ, Ολλανδία, Σουηδία, Πολωνία. Η Ελλάδα εμφανίζεται να αποτελεί στόχο
περίπου 7 κινεζικών επενδύσεων. Η βιομηχανία και το εμπόριο θεωρούνται οι
ελκυστικότεροι τομείς για τις κινεζικές επενδύσεις στην ΕΕ. Στην ίδια έρευνα, 18% των
ερωτηθέντων δήλωσε ότι είχε στο παρελθόν διερευνήσει το ενδεχόμενο επένδυσης
στην ΕΕ, σχέδιο το οποίο τελικά εγκατέλειψε 13 .
Σύμφωνα με στοιχεία της PwC, οι κινεζικές επιχειρήσεις προέβησαν το 2010 σε 188
διεθνείς εξαγορές και συγχωνεύσεις, αξίας περίπου 38 δισ. δολαρίων ΗΠΑ, 30%
περισσότερες από τον προηγούμενο χρόνο. Κύριος στόχος των κινεζικών επιχειρήσεων
ήταν οι ΗΠΑ, με 34 συμφωνίες εξαγορών και συγχωνεύσεων, και ακολούθησαν η ΕΕ
(20), η Αφρική (17) και η Ιαπωνία (16). Βασικός στόχος των κινεζικών εξαγορών ήταν
εταιρίες ενέργειας και φυσικών πόρων (περίπου 35%), ενώ ενδιαφέρον προσέλκυσαν
επίσης η μηχανουργία, η αυτοκινητοβιομηχανία και η υψηλή τεχνολογία 14 .
Σημειώνονται στη συνέχεια ορισμένες από τις σημαντικότερες εξαγορές στις οποίες
προέβησαν κινεζικές επιχειρήσεις / επενδυτικά ταμεία τον προηγούμενο χρόνο.

Εξαγορασθείσα επιχείρηση

Χώρα
προέλευσης
εξαγ.
επιχείρησης

Κλάδος

Κινεζική επιχείρηση /
ταμείο που προέβη στην
εξαγορά

Καναδάς

Ενέργεια

China Investment
Corporation

Ελβετία

Ενέργεια

Sinopec

Βραζιλία
Καναδάς

Ενέργεια
Ενέργεια

Sinopec
Sinopec
PetroChina Company
Limited και Royal Dutch
Shell Plc
China National Offshore

7.100
4.700

Κοινοπραξία θυγατρικής
της CIC με την Penn West
Energy Trust
Swiss Addax Petroleum
Corp.
Repsol YPF Brasil SA
Synacrude Canada Ltd

3.150

Arrow Energy

Αυστραλία

Ενέργεια

3.100

Bridas Energy Holdings

Αργεντινή

Ενέργεια

796
7.200

13

% Μετοχών που
αποκτήθηκε

Αξία (εκ. δολάρια
ΗΠΑ)

Πίνακας 3: Σημαντικότερες εξαγορές – συγχωνεύσεις από κινεζικές επιχειρήσεις /
επενδυτικά ταμεία, 2010
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Κινεζική επιχείρηση /
ταμείο που προέβη στην
εξαγορά

Κλάδος

% Μετοχών που
αποκτήθηκε

Αξία (εκ. δολάρια
ΗΠΑ)

Εξαγορασθείσα επιχείρηση

Χώρα
προέλευσης
εξαγ.
επιχείρησης

Oil Corporation
1.800

Volvo Cars

Σουηδία

Αυτοκινητοβιομηχανία

Geely Automobile

1.400

MangistauMunaiGaz

Καζακστάν

Ενέργεια

China National
Petroleum Corporation

Αυστραλία

Εξόρυξη

Aluminum Corp of
China Ltd (Chalco)

ΗΠΑ

Ενέργεια

1.350
1.230

Ορυχείου Simandou της
Rio Tinto Group στη
Γουινέα
InterGen

China Huaneng Group
Industrial &
Commercial Bank of
China Ltd

100
50
100
50

545

ACL Bank

Ταϊλάνδη

Τράπεζα

400

Εργοστάσιο της General
Motors

ΗΠΑ

Αυτοκινητοβιομηχανία

Pacific Century Motors

100

Τρόφιμα

Bright Dairy & Food Co

51

e-commerce

Alibaba Group

58
μ/δ

Synlait Milk Ltd
Vendio και Auctiva

Νέα
Ζηλανδία
ΗΠΑ

97,24

100

Πηγές: UNCTAD, China daily

Ακολουθεί ενδεικτικός κατάλογος κινεζικών επιχειρήσεων με σημαντικές επενδύσεις
στο εξωτερικό.
Πίνακας 4: Κινεζικές επιχειρήσεις με σημαντικές επενδύσεις στο εξωτερικό
Κλάδος

Web

Aluminum Corporation of China
Anshan Iron & Steel Group

Εξόρυξη
Χαλυβουργία

http://www.chalco.com.cn/

Baosteel Group Corporation

Χαλυβουργία

BYD Auto

Αυτοκινητοβιομηχανία

Chery Automobile

Αυτοκινητοβιομηχανία

China Communications
Construction Co., Ltd

Κατασκευές

15

“Global
Challen
gers” 15

http://www.baosteel.com/grou
p_e/index.asp
http://www.byd.com
http://www.cheryinternational.
com
http://www.ccccltd.cn/ccccltd
/main.php

2011 Boston Consulting Group Global Challengers. Ο κατάλογος 2011 περιλαμβάνει εταιρίες ταχέως
αναπτυσσόμενων οικονομιών, που προβαίνουν σε επιθετικές εξαγορές, προκειμένου να διευρύνουν την
αγορά τους, να αποκτήσουν καθιερωμένα brands και τεχνολογία, όπως και για να αναπτύξουν
οικονομίες κλίμακας. Οι εταιρίες που συμμετέχουν στον κατάλογο 2011, σημειώνονται με 9
13

9
9
9
9
9
9

China Huaneng Group
China International Marine
Containers Group
China International Travel Service
Limited
China Merchants Group
China Metallurgical Group
Corporation

Κλάδος

Web

Ηλεκτρική ενέργεια

http://www.chng.com.cn/eng/

Logistics

http://www.cimc.com/en/

Τουριστικές υπηρεσίες

http://www.cits.com.cn/index.
htm

Μεταφορές,
κατασκευές
Κατασκευές,
αξιοποίηση φυσικών
πόρων

http://www.mcc.com.cn/Categ
ory_121/Index.aspx

Μηχανολογικός
εξοπλισμός
Πετροχημικά

http://en.cnooc.com.cn/

Πετροχημικά

http://www.cnpc.com.cn/en/d
efault.htm

Ναυτιλία

http://www.cosco.com/en/

Πετροχημικά

http://english.sinopec.com/

Ενέργεια

http://eng.cpicorp.com.cn

China Resources (Holdings) Co.,
Ltd.

Λιανικό εμπόριο,
ενέργεια, κτηματομεσιτικές υπηρεσίες

http://www.crc.com.cn

China Shipbuilding Industry
Corporation

Ναυπηγική

http://www.csic.com.cn/en

China Shipping (Group) Company

Ναυτιλία

Εξόρυξη

China Mobile

Τηλεπικοινωνίες

China National Aviation Holding
Company

Αεροπλοΐα

China National Chemical
Corporation

Χημικά

China National Machinery Industry
Corporation (SINOMACH)
China National Offshore Oil
Corporation, CNOOC
China National Petroleum
Corporation, CNPC
China Ocean Shipping (Group)
Company, COSCO
China Petroleum & Chemical
Corporation, SINOPEC
China Power Investment
Corporation

China State Construction
Engineering Corporation
China Unicom
Chinalco
Chint Group
CITIC Group
COFCO Limited

Κατασκευές
Τηλεπικοινωνίες
Εξόρυξη
Ενέργεια
Χρηματο-πιστωτικές
υπηρεσίες

http://www.cnshipping.com/en
glish/default.asp
http://www.cscec.com.cn/engli
sh/index.htm
http://eng.chinaunicom.com/
http://www.chinalco.com.cn/
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9
9

9

9
9
9

9
http://www.citic.com/wps/port
al/encitic
http://www.cofco.com/en/inde
x.asp

Τρόφιμα

9

http://www.cmhk.com/en/

http://www.minmetals.com/ind
ex.jsp
http://www.chinamobile.com/e
n/
http://www.airchina.com.cn/e
n/index.shtml
http://www.chemchina.com/w
ps/wcm/connect/libchemchina/
siteenglish/areahome
http://www.sinomach.com.cn/
en

China Minmetals Coporation
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Κλάδος

Web

Galanz Group

Ηλεκτρικές οικιακές
συσκευές

http://www.galanz.com

Geely International

Αυτοκινητοβιομηχανία

Haier Group

Οικιακές συσκευές

Huawei Technologies
Industrial and Commercial Bank of
China

Τηλεπικοινωνίες
Χρηματοπιστωτικές
υπηρεσίες
Ενέργεια
(φωτοβολταϊκά)

LDK Solar
Legend Holdings Ltd. (high-tech)

Υψηλή τεχνολογία

Lenovo China

Η/Υ

Shanghai Automotive Industry
Corporation (Group)

Αυτοκινητοβιομηχανία

Shanghai Electric Group

Ηλεκτρικές συσκευές,
ανελκυστήρες

Sinosteel Corporation

Κτηματομεσιτικές
υπηρεσίες
Κτηματομεσιτικές
υπηρεσίες, logistics
Γεωργία, Ενέργεια,
Χημικά,
Χρηματοπιστωτικές και
κτηματομεσιτικές
υπηρεσίες
Κατασκευές –
υδροηλεκτρικοί
σταθμοί
Χαλυβουργία

Sinotrans Group

Μεταφορές

Shanghai Shimao Group
Shum Yip Holdings Co., Ltd.

Sinochem Group

Sinohydro

Wanxiang Group

Ενέργεια
(φωτοβολταϊκά)
Αυτοκινητοβιομηχανία

Yanzhow Coal Mining Company

Εξόρυξη

Yuexiu Group

Κατασκευές

Suntech Power

Zoomlion
ZTE

Μηχανολογικός
εξοπλισμός για
κατασκευές
Τηλεπικοινωνίες

15

http://www.geely.com/brands/
international
http://www.haier.com/index.as
p
http://www.huawei.com
http://www.icbc.com.cn/icbc/s
y/default.htm
http://www.ldksolar.com
http://www.legendholdings.co
m.cn/english.asp
http://www.lenovo.com/gr/en/
index.html
http://www.saicgroup.com/Eng
lish/index.shtml
http://www.shanghaielectric.com/en/Pages/default.
aspx
http://www.shimaogroup.com/
english/main.asp
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9

9

9

9

http://www.shumyip.com.hk/
http://www.sinochem.com/Port
als/0/Skins/index_1027/tabid/6
13/Default.aspx

9

http://eng.sinohydro.com

9

http://en.sinosteel.com/
http://www.sinotrans.com/port
al/wps/portal
http://www.suntechpower.com
www.wanxiang.com
http://www.yanzhoucoal.com.c
n/en/node_121.htm
http://www.yuexiu.com/index.
jsp#

9

http://www.zoomlion.com/engl
ish/index.html
http://wwwen.zte.com.cn/en/

9
9
9

9

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
[Ως συνημμένα αρχεία στην pdf έκδοση του Σημειώματος]
1. Κατάλογος κλάδων οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους ενθαρρύνονται ή
απαγορεύονται οι ΞΑΕ (Απρίλιος 2011)
2. Κατάλογος ΞΑΕ που εγκρίνονται από την κεντρική Κυβέρνηση
3. Κατευθύνσεις για την αξιοποίηση των ξένων κεφαλαίων (Απρίλιος 2010)
4. Έλεγχος εθνικής ασφάλειας στις εξαγορές και συγχωνεύσεις (Φεβρουάριος 2011)
5. Διάταγμα για τις εξερχόμενες ΞΑΕ
6. Κατευθύνσεις για την εκροή επενδύσεων (Φεβρουάριος 2010)
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