
 

 

 

 

 דו"ח רגולטורי -סין פותחת את שעריה להשקעות זרות 

 

 : רקע

בוס נאום שעורר הדים בכל רחבי העולם. בנאומו הכריז דאסיני, שי ג'ינפינג, בנאם הנשיא  2017בתחילת שנת 

הנשיא על מחויבותה של סין למסחר בינלאומי ולגלובליזציה. גם ראש הממשלה הסיני, לי קה צ'יאנג, נשמע מתבטא 

 עידוד בעניין ואומר כי השימוש בפועל בהון זר פחת בשנה הנוכחית וסימן את הצורך ברפורמה רחבה יותר בדבר

בפני קבוצת ההנהגה המרכזית לתחום היחסים  ,נאם הנשיא הסיני, שי ג'ינפינג 2017ביולי . בסין השקעות זרות

יפתח אל השוק העולמי, דבר אשר בא לידי הכלכליים הבינלאומיים ואישר בפני העולם את התחייבותה של סין לה

למשיכת השקעות זרות פנימה. הנשיא טען במעמד זה כי סין צריכה לשפר את  שנועד לגרום ביטוי בצעד האחרון

בנוסף אמר כי . להאיץ את פתיחתם לעולם על מנת לעודד את המשקיעים הזרים להשקיע בסין וכך סביבת השוק

 ם יציבה, הוגנת ושקופה ולהאיץ את מאמציה לבניית כלכלה פתוחה ובריאה. המדינה צריכה ליצור סביבת עסקי

הפצת הקטלוג המתוקן להשקעות זרות, על  לע 2017מיוני  הנשיא שי את הכרזת הממשלה הזכירבאותו המעמד 

גבלות ופתיחת סקטורים נוספים להשקעות זרות. משינוי שיטת יישום הדברים לשיטת "רשימה שלילית", הסרת ה

הקונספט של רשימה שלילית להדרכה בנושא השקעות זרות התחיל כפיילוט באזורי הסחר החופשי בסין מאז 

. רשימה מעודכנת להשקעות זרות באזורי הסחר החופשי פורסמה לאחרונה 2013שהושק אזור כזה בשנחאי בשנת 

הקצאות למשאבים ובהנעת  "השקעות זרות שיחקו תפקיד משמעותי בהתפתחות הכלכלית של סין, בקידוםגם כן. 

רפורמות מוכוונות לפיתוח השוק. צריך לאפשר לחברות זרות להשקיע בעוד תחומים בסין" הוסיף הנשיא שי באותו 

 האירוע. 

 : החוק

ל"קטלוג ההדרכה  2017ומשרד המסחר הסיני פרסמו את הגרסה החדשה לשנת  NDRC-ה ,2017 ביוני 28-ב

, אז כלל 2015-הגרסה הקודמת של הקטלוג פורסמה ב. 2017ביולי  28-אשר נכנס לתוקפו ב להשקעות זרות"

הקטלוג שלוש קטגוריות: תעשיות אשר הממשל מעודד השקעות זרות בהן )להלן: המעודדות(, תעשיות בעלות 

קטגוריות  2של הוא קיומן  2017הגבלות להשקעות זרות ותעשיות האסורות להשקעות זרות. אחד השינויים בקטלוג 

קטגורית התעשיות המעודדות להשקעה זרה אשר נותרה מהגרסה הקודמת וקטגוריה חדשה אשר הוגדרה  –בלבד 

 כאמצעים ניהוליים מיוחדים לכניסת השקעות זרות ומכונה "הרשימה השלילית". 

)משרד  MOFCOM-רשות אישור מוקדם מודההשקעות של גורמים זרים  אלו תעשיותבמבהירה  הרשימה השלילית

: התעשיות וגם מחולקת בהתאם לשני חלקים 2015מכילה בתוכה את שתי הקטגוריות מקטלוג  . היאהמסחר הסיני(

אשר ההגבלות עליהן הופחתו או הוסרו לחלוטין  , תעשיותלדוגמא. בהן השקעות זרות מוגבלות ואלה בהן הן אסורות

הן ציוד לרכבות, אופנועים, סוללות לכלי רכב, לוויינים אזרחיים, פיתוח גז וכדומה. בנוסף, תעשיות היי טק כמו 

מציאות מדומה ומציאות רבודה קיבלו תמריצים מיוחדים על מנת לעודד השקעות זרות בהן. אחד השינויים החשובים 

שיות עם הגבלות וגם תעשיות אסורות נופלות תחת הרשימה השלילית. יחד עם זאת, הגבלות שחלות הוא שגם תע

 על השקעות מקומיות וזרות באופן שווה לא כלולות ברשימה. 

ומחויבות מותרים לזרים בעלות אחוזי למגבלות שונות כמו  כפופות ההגבלות הנופלות תחת קטגוריתתעשיות 

סגורות לחלוטין  ות"המסחר הסיני. תעשיות הנופלות תחת קטגוריית ה"אסורבקבלת אישור מראש ממשרד 



 

 

להשקעות זרות. בכל התעשיות אשר אינן מופיעות ברשימה השלילית, משקיעים זרים יקבלו את אותו היחס כמו 

משקיעים מקומיים. בנוסף, משקיעים זרים לא יידרשו באישור מראש עבור השקעות בתעשיות שאינן ברשימה 

 ילית, אך עדיין ידרשו בתיעוד במשרד המסחר הסיני. השל

כוללת רשימה של תעשיות שמעודדים באופן ספציפי השקעות זרות בהן. תעשיות מעודדות" התעשיות הקטגורית "

אלו זוכות לתמריצים מיוחדים כמו תעריפי מס נמוכים. הן עדיין יכולות "ליפול" תחת הגבלות מסוימות על השקעות 

מופיעות גם ב"רשימה השלילית". לדוגמא, עיצוב, ייצור ותיקון של מטוסים נחשבת כ"תעשייה מעודדת" זרות אם הן 

תעשיות שונות שהיו תחת  ,עם שותף סיני. בעבר )שותפות( JV -להיעשות ב מחויבתבכך שהיא אבל גם מוגבלת 

גוריית ה"הגבלות". כיום, כל הגדרת ה"מעודדות" נדרשו באישור של משרד המסחר גם כן, אבל לא הופיעו תחת קט

ומה שלא נמצא באותה רשימה לא מצריך  תעשייה הנדרשת באישור של משרד המסחר תיכנס לרשימה השלילית

 .אישור

ומספר  63-ל 93-לכניסת השקעות זרות מ בהם יש הגבלות תחומיםהמפחית את מספר  2017הקטלוג לשנת 

פריטים  38היו  2015סקטורים כמו שירותים, ייצור וכרייה עתה פתוחים יותר להשקעות זרות. ואם נפרט, בשנת 

תחת קטגוריות התעשיות  19-בקטגוריית התעשיות האסורות ו 36תחת קטגוריות התעשיות "המוגבלות", 

 12תעשיות אסורות. בנוסף,  28-תעשיות מוגבלות ו 35המעודכן ישנן  המעודדות להשקעה. לעומת זאת, בקטלוג

תחת קטגוריית התעשיות המוגבלות והאסורות הוסרו לחלוטין. המשמעות היא  2015-הגבלות שהופיעו ב

אך עדיין יש שוני ביחס להשקעות זרות אל מול מקומיות,  שבתעשיות אלו משקיעים זרים ומקומיים יקבלו יחס זהה.

 והסקטורים החדשים שנפתחו בקטלוג יובילו לאפשרויות השקעה חדשות. ייתכן

, תעשיות חשובות אחרות כמו בנקים, בטחון, בריאות וטלקומוניקציה עדיין למרות פתיחת הסקטורים הנוספים

. דבר המוביל לביקורת מתמשכת מצד קהילת העסקים הזרה בסין על השוק הסגור של זרותמוגבלות להשקעות 

בנוסף, ישנן ספקות בקרב הקהילה העסקית הבינלאומית בדבר כוונותיה של סין בשל החמרת הרגולציה על  סין.

הוצאת כספים מחוץ לסין. הגבלות אלו מקשות במיוחד על גופים סינים המחפשים השקעות מחוץ למדינה וכן על 

היא שהסינים מנסים לאחוז את  תשלום על שירותים או רכישת מוצרים מחו"ל. במידה רבה, ניתן לומר שהתחושה

את כוונות הממשל הסיני להיפתח עוד ועוד בעתיד,  , יש הטוענים כי מהלך זה מדגישבניגוד לכך המקל משני קצותיו. 

כי כך יכניסו מרץ  ירה סביב עניין ההשקעות הזרות. הממשל מאמיןלהשתמש בפעילות ההון הזר ולשפר את האוו

 מיחה הכלכלית של הכלכלה הסינית. וחיוניות לתהליך ההתפתחות והצ

את התחרותיות בקרב היצרנים הסינים  ובתחום החדשנות וישפר התפתחותכי שינויים אלו יהיו מניע ל ההנחה היא

 תקווה ותירו אחריהםהמנהיגים מאז שפורסם הדו"ח הבתחומים החדשים שנפתחו להשקעות. הצהרות 

שהשינויים בקטלוג לכאורה צנועים, ייתכן ועוד נשמע הכרזות על למרות . כך שלליברליזציה שאפתנית יותר בהמשך

, במספר אשר עתיד להתקיים בבייג'ינג בסתיו הקרוב 19-רפורמות נוספות במדיניות הכלכלית בכינוס המפלגתי ה

 . אשר מיועד להוות נקודת זמן היסטורית במפלגה הסינית בשל מינויים בכירים שיתבצעו במפלגה במהלך הכינוס

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 התעשיות שבהן היו שינויים במדיניות הסינית:  פירוט

 תעשיות עליהן הופחתו ההגבלות

 מיוחדים במגוון של תעשיות הוסרו בקטלוג החדש. מנהלייםאמצעים 

 Manufacturing -ייצור 

 Manufacturing of rail transport equipment 

 R&D and manufacturing of automobile electronic network and electronic controllers for electric 

power steering systems 

 Manufacturing of high energy power batteries for new energy automobiles 

 Manufacturing of motorcycles 

 Design and manufacturing of civil satellites, manufacturing of civil satellite payload 

 Processing of edible oil and fats from soybean, rapeseed, peanut, cottonseed, camellia seed, 

sunflower seed, and palm 

 Processing of rice, flour, and crude sugar, and deep processing of corn 

 Manufacturing and repair of marine engineering equipment (including modules) 

 Manufacturing of low and medium-speed diesel engine and crankshafts for vessels 

 Manufacturing of liquid biofuel (fuel ethanol, biofuel) 

 Manufacturing of blade electric vehicles (BEVs) 

 

 Services -שירותים 

 Operation of highway passenger transport services 

 Operation of ocean shipping tally companies 

 Operation of credit investigation and rating services 

 Operation of accounting and auditing services 

 Establishment and operation of comprehensive water conservancy projects 

 Construction and operation of large-scale agricultural product wholesale markets 

 

 

 

 



 

 

 

 Mining -כרייה 

 Exploration and development of oil shale, oil sands, shale gas, and other unconventional oil and 

gas 

 Exploration and mining of precious metals (gold, silver, platinum) 

 Lithium mining and mineral processing 

 Smelting of rare metals, including tungsten, molybdenum, tin (excluding tin compounds), and 

antimony (including antimony oxides and antimony sulphides) 

 

 תעשיות "מעודדות" חדשות

תעשיות חדשות בקטגוריית  6או הוסרו, נוספו לקטלוג בנוסף לתעשיות שפורטו מעלה ושההגבלות עליהן התרככו 

 המעודדות:

 Manufacturing of intelligent emergency medical rescue devices 

 R&D and manufacturing of virtual reality (VR) and augmented reality (AR) devices 

 Establishment and operation of city parking facilities 

 Development and manufacturing of key components for 3D printing devices 

 Construction of hydrogen refueling stations 

 Manufacturing of hydrographic monitoring sensors 

 

 הגבלות חדשות

חברות תעופה שמשמשות בזמן שהקטלוג החדש מפחית את ההגבלות על מגוון של תעשיות, בתחום התעופה )כולל 

. בנוסף, התעשיות הבאות נופלות תחת הגדרת וחמרהבנקאות הרגולציה דווקא התחומי הלחקלאות, ייעור ודיג( ו

 "האסורות" מעתה:

 Aerial photography mapping 

 Editing and publishing of books, newspapers, and periodicals 

 Editing, publishing, and production of audio-visual products and electronic publications 

 Radio, television video-on-demand businesses, and satellite television broadcasters receiving 

facility installation services 

 Internet public information services 

 Research institutes of humanities and social sciences 

 

 



 

 

 נספח א'

 2017טלוג וק 2015השוואה בין קטלוג 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 נספח ב'

 2017ההגבלים שהוסרו בקטלוג  21

 



 

 

 

 

 

 


