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以 色 列 大 使 馆 商 务 处 

Economic & Commercial Department 

Embassy of Israel, Beijing 

 והמסחרית הנציגות הכלכלית

 שגרירות ישראל, בייג'ינג

 רגולציית השקעות מעודכנת בנוגע להשקעות מחוץ למדינה התפרסמה בסין

)הנציבות  NDRC -, פורסמה רגולציה חדשה בנוגע להשקעות סיניות מחוץ למדינה ע"י ה18.08.17ביום שישי האחרון, 
משרד הסחר, משרד (, , בעיקר בנושאים כלכלייםשל הממשלה הסינית להתווית המדיניותהלאומית לפיתוח ורפורמות, הגוף 

 החוץ והבנק המרכזי הסינים.

על השקעות סיניות מחוץ  ניכרות הגבלות ו, שהטיל2016הרגולציה פורסמה כעדכון להנחיות קודמות שהתפרסמו בסוף 
 למדינה, מה שהשפיע, בין היתר, גם על השקעות בישראל.

את המערכת  ותניות בתחומי הבידור והנדל"ן מסכנההסבר שניתן לעדכון הרגולציה הינו כי ההשקעות הניכרות של חברות סי
 מקביל. ערך מהותי  הפיננסית של סין כשאינם מספקים

 בהשקעות מחוץ לסין: מותריםששת התחומים הבאים הינם תחומים פי הרגולציה החדשה, -על

 (One Belt One Roadפרוייקטי תשתית סביב יוזמת דרך המשי הסינית ) .1

 השקעה שקשורה בטכנולוגיות ובתקינה.ייצור ציוד ומכונות, וכל  .2

 הקמת מרכזי מחקר ופיתוח .3

 נפט וגז, ייצור והפקה, כרייה –השקעות באנרגיה  .4

 השקעות בחקלאות )בין היתר, יעור, מדגה, משק חי( .5

 סחר בינ"ל, תרבות ולוגיסטיקה .6

 בהשקעות מחוץ לסין: מגבלותעל חמשת התחומים הבאים יוטלו 

 .יחסים דיפלומטיים עם סין או אזורים לא בטוחים מבחינה ביטחוניתהשקעות במדינות שאין להן  .1

 נדל"ן, בידור .2

 גורם יצרני/תעשייתי.  בהקמת קרן או פלטפורמה להשקעות מבלי להשקיע  .3

 השקעות בתעשייה ובייצור ציוד שאינם עומדים בתקינה במדינה בה משקיעים. .4

 השקעות בייצור שאינו עומד בתקני איכות הסביבה במדינה בה משקיעים.  .5

 בהשקעה:  אסוריםחמשת התחומים הבאים הינם 

 בטכנולוגיות ביטחוניות רגישות של סין.שקשורות  השקעות .1

 השקעות שקשורות לטכנולוגיות ביטחוניות של סין שהינן אסורות ביצוא.  .2

 הימורים .3

 ות בינ"ל.מוצרים שאסורים בסחר לפי אמנ .4

 השקעות במוצרים או טכנולוגיות שעשויים להזיק לענייני ביטחון לאומי של סין.  .5

, עדיין יש יותר שלבים 2016לב, עם זאת, כי לעומת המצב ערב כניסתה לתוקף של הרגולציה הקודמת, מדצמבר  יש לשים

 State)) -שמרבית המשקיעים הסינים צריכים לעבור על מנת לקבל את אישור ההשקעה. עם בעבר אישור של ה

Administration of Foreign Exchange SAFE מרבית המשקיעים וההשקעות בחו"ל, הרי  היה מספיק לצורך קבלת אישור
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以 色 列 大 使 馆 商 务 处 

Economic & Commercial Department 

Embassy of Israel, Beijing 

 והמסחרית הנציגות הכלכלית

 שגרירות ישראל, בייג'ינג

חברה בע"מ, גוף שרוצה להשקיע חלק ניכר מהונו העצמי בחו"ל וכל גוף שותפות מוגבלת או שכיום, השקעה של כל גוף שהינו 

ומשרד המסחר, בנוסף לאישור   NDRC -או קרן חדשים יחסית שרוצים להשקיע בחו"ל, צריכים לקבל אישור ראשוני של ה

 והבנק המרכזי.   SAFE -ה

 סיכום:

הערפל סביב המותר פיזור בסה"כ, ההנחיות החדשות שפורסמו אמורות לעשות סדר בנושא ההשקעות הסיניות בחו"ל, ועצם 
להיטיב עם חלק מהמדינות שמשמשות כיעד להשקעות סיניות )דוגמת ישראל( מאחר וההנחיות הקודמות לא היו  יכולוהאסור 

 , מה שהקשה, באופן גורף, על השקעות סיניות בחו"ל.ברורות מספיק מבחינה זו

, בעיקר לפי הרגולציה החדשה מאחר וההשקעות הסיניות בישראל סובבות בעיקר סביב התחומים המותרים בהשקעות
פרוייקטי תשתית )וישראל מהווה חלק מיוזמת דרך המשי הסינית(, חברות טכנולוגיה ומחקר ופיתוח, וכמעט ולא עסקו 

 תיטיבהרגולציה החדשה קיים סיכוי מסוים שהגבלות )דוגמת הימורים או טכנולוגיות ביטחוניות(, הרי ש ותעליהן חלבנושאים 
הבעיות שעלו בחודשים האחרונים, שהשפיעו על זרם ההשקעות הסיניות בישראל,  וכיעם ההשקעה בטכנולוגיה הישראלית 

 .התפוגגהתחיל ולל עשויות

וי בפרשנות שיעניקו הגורמים הסינים הרלוונטיים להשקעות בחו"ל להנחיות החדשות הללו. יחד עם זאת, לא מעט יהיה תל
כפי שניתן היה לראות גם בנוגע להנחיות הסיניות הקודמות שיצאו, לוקח זמן להנחיות ולרגולציה הסינית "לחלחל" אל 

 הגורמים המחליטים עד ליישומה המלא לאחר הפרשנות המוענקת לה. 

ברור לחלוטין האם הרגולציה החדשה באה במקום ההנחיות הקודמות או מהווה מעין תוספת שלה, מאחר  מעבר לכך, לא
ובמידה והיא אינה מחליפה אותה אלא נוספת לה, הרי שמרבית המשקיעים הסינים עדיין צריכים לקבל אישורים מיותר 

 .2016גורמים לעומת המצב שהתקיים עד סוף שנת 

החדשות אינן מהוות הרעה מבחינת מרבית חברות הטכנולוגיה הישראליות, שעשויות לעמוד  אנו מעריכים כי ההנחיות
בהנחיות החדשות שפורסמו ובכך להוסיף להיות אטרקטיביות ורלוונטיות להשקעה מבחינת המשקיעים הסינים. יחד עם זאת, 

יכים עדיין לקבל אישור מיותר גורמים עדיין לא ברור האם יביאו לשיפור משמעותי במצב מבחינת המשקיעים הסינים, שצר
 (, ובכך חשופים ליותר בירוקרטיה ולהתארכות הליך ההשקעה. 2016לצורך השקעה בחו"ל )לעומת המצב עד סוף 

הנספחויות המסחריות של משרד הכלכלה והתעשייה בסין נמצאות בקשר עם הגורמים הסינים הרלוונטיים לנושא השקעות, 
 והן בשוק הפרטי ויוסיפו לעקוב אחר אופן יישומן של ההנחיות החדשות.הן ברשויות הרלוונטיות 

 

 

 

 


