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H Κίνα βάζει περιορισµούς στις εµπορικές 
συµφωνίες για ακίνητα στο εξωτερικό
Νέες κατευθυντήριες γραµ-
µές που θεσµοθετεί η Κίνα 
για τον περιορισµό των κι-
νεζικών εταιρικών επενδύ-
σεων στις ξένες αγορές θα 
µπορούσαν να µειώσουν 
περαιτέρω την οικοδοµική 
δραστηριότητα στην αυστρα-
λιανή αγορά ακινήτων.
Οι κινεζικές ρυθµιστικές 
αρχές έχουν επισηµοποιή-
σει τους περιορισµούς στις 
επενδύσεις του κινεζικού κε-
φαλαίου στο εξωτερικό. Οι 
περιορισµοί αυτοί περιλαµ-
βάνουν και συµφωνίες για 
ακίνητα και ξενοδοχεία, οι 
οποίες πλέον κατατάσσονται 
στη λίστα µε τις «υπό περι-
ορισµούς» επενδυτικές δρα-
στηριότητες.
Οι αναλυτές πιστεύουν ότι 
αυτό πιθανότατα θα σηµαί-
νει περαιτέρω ελέγχους για 
όσους επιδιώκουν να µε-
ταφέρουν χρήµατα από την 
Κίνα στην Αυστραλία επεν-
δύοντας στην αγορά ακινή-
των. 
Οι κατευθυντήριες γραµµές 
αποσκοπούν να καταστεί-
λουν την εκροή των κινεζι-

κών κεφαλαίων, στοχεύοντας 
στις «παράλογες» επενδύσεις 
σε ξένες εταιρείες ψυχαγωγί-
ας και αθλητισµού.
Ωστόσο, οι περιορισµοί των 
κινεζικών επενδύσεων σε 
ακίνητα ενδέχεται να επη-
ρεάσουν τη νέα οικοδοµική 
δραστηριότητα στην Αυστρα-
λία. Πέρυσι το τριάντα οκτώ 
τοις εκατό των οικοδοµικών 
οικοπέδων αγοράστηκαν 
από κινεζικά κεφάλαια, σύµ-
φωνα µε έκθεση της Knight 

Frank. «Σε κάποιο βαθµό 
υπάρχουν νικητές και ηττη-
µένοι – το πώς ακριβώς θα 
επηρεαστούν οι επενδύσεις 
σε ακίνητα στην Αυστραλία 
µένει να το δούµε. Άλλωστε, 
έχουν ήδη επιβραδυνθεί από 
τους περιορισµούς του περα-
σµένου Νοεµβρίου» δήλωσε 
ο Paul Schroder του King 
Wood και Mallesons που ει-
δικεύεται στις κινεζικές εξα-
γορές. «Η σαφήνεια που πα-
ρέχουν πλέον οι ρυθµιστικές 

αρχές µπορεί µόνο να ωφε-
λήσει τις συναλλαγές µας, 
επειδή τώρα είναι πιο πιθα-
νό να ολοκληρωθούν, οι άν-
θρωποι θα είναι πιο  ανοι-
χτοί σε δουλειές µε την Κίνα 
και τα χρονοδιαγράµµατα θα 
είναι πιο λογικά» ανέφερε.
Η κυβέρνηση της Κίνας έθε-
σε στόχο πέρυσι να περιορί-
σει τις εταιρικές επενδύσεις 
στο εξωτερικό, αφού οι αυ-
ξηµένες εκροές κεφαλαίων 
έριξαν την αξία του γιουάν.

Ήδη µεµονωµένοι Κινέζοι 
αγοραστές έχουν έρθει αντι-
µέτωποι µε το ετήσιο πλαφόν 
των 50.000 δολαρίων ΗΠΑ 
για τις αγορές συναλλάγµα-
τος, κι έχουν αναγκαστεί να 
καταφύγουν σε άλλους τρό-
πους για να βγάλουν χρή-
µατα από την Κίνα και να 
ολοκληρώσουν τις αγορές 
ακινήτων – άλλωστε, οι εξε-
λίξεις αυτές στρέφουν πλέ-
ον τους Κινέζους επενδυτές 
προς την αµερικανική αγορά 
ψυχαγωγικών και ξενοδοχει-
ακών επιχειρήσεων.
Ωστόσο, οι κινεζικές επεν-
δύσεις σε φυσικούς πόρους 
της Αυστραλίας, όπως η 
πρόσφατη αγορά του ορυχεί-
ου Hunter Valley Yancoal, 
δεν θα επηρεαστούν από 
τους νέους επενδυτικούς 
περιορισµούς, ενώ το ίδιο 
ισχύει και για τον τοµέα των 
υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, οι 
εξαγορές εταιρειών τεχνολο-
γίας αλλά και περιουσιακών 
στοιχείων που σχετίζονται 
γενικά µε υποδοµές, εξακο-
λουθούν να ενθαρρύνονται 
από το Πεκίνο.
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Η Βόρεια Κορέα χαρακτήρισε 
σαν «αυτοκτονική ενέργεια» 
την συµµετοχή τής Αυστραλί-
ας στα στρατιωτικά γυµνάσια 

µε τις ΗΠΑ και τη Νότια Κορέα. Στα 
ετήσια γυµνάσια 10 ηµερών Ulchi-
Freedom Guardian που άρχισαν 
προχθές ∆ευτέρα, συµµετέχουν 24 
στρατιωτικοί από την Αυστραλία, 
17.000 αµερικανοί στρατιώτες και 
µικρές στρατιωτικές µονάδες από 
την Βρετανία, τον Καναδά, την Κο-
λοµβία, την ∆ανία, τη Νέα Ζηλανδία 
και την Ολλανδία.
Τα ίδια στρατιωτικά γυµνάσια το 
2016 προκάλεσαν την Βόρεια Κορέα 
να κάνει πυρηνικές δοκιµές.
Το επίσηµο πρακτορείο ειδήσεων 
τής Βόρειας Κορέας καταδίκασε µε 

άρθρο του την ανάµειξη τής Αυστρα-
λίας στα γυµνάσια.
«Πρόκειται για ενέργεια αυτοκτονί-
ας µε καταστροφικές συνέπειες που 
δείχνει πολιτική ανωριµότητα και 
άγνοια τής σοβαρότητας στις σηµε-
ρινές συγκυρίες. Η Αυστραλία ακο-
λούθησε τις ΗΠΑ στον πόλεµο στην 
Κορέα, στον πόλεµο στο Βιετνάµ και 
στον πόλεµο εναντίον τής τροµοκρα-
τίας, µε µοναδικό κέρδος τις µεγάλες 
απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και 
περιουσιακά στοιχεία», αναφέρονται 
στο άρθρο σύµφωνα µε µεταφρά-
σεις. 
Ο πρωθυπουργός, Μάλκολµ Τέρ-
νµπουλ, είχε δηλώσει στις αρχές τού 
τρέχοντος µηνός, ότι η Αυστραλία 
και οι ΗΠΑ συνδέονται µε άρρη-

κτους δεσµούς και διαβεβαίωσε πως 
η Αυστραλία θα βοηθήσει την σύµ-
µαχό της αν δεχτεί επίθεση από την 
Βόρεια Κορέα.
Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιµ Γιονγκ 
Ουν ενηµερώθηκε για τα στρατιωτι-
κά σχέδια να εκτοξευθούν πύραυλοι 
στα ύδατα κοντά στο Γκουάµ σαν 
µέρος τής προσπάθειας να δηµι-
ουργηθεί «πύρινη ζώνη» κοντά στην 
κοµβική  αµερικανική  στρατιωτική 
βάση στον Ειρηνικό. 
Ο Κιµ Γιονγκ Ουν πρόσθεσε ότι η 
Βόρεια Κορέα θα πραγµατοποιήσει 
τα στρατιωτικά σχέδια αν «οι Γιάνκης 

συνεχίσουν τις εξαιρετικά επικίνδυ-
νες ενέργειές τους στην Κορέατικη 
Χερσόνησο και την γύρω περιοχή 
της» και πως «οι ΗΠΑ θα πρέπει να 
σκέπτονται λογικά και να κρίνουν 
σωστά για να αποφύγουν την ντρο-
πή». 
Σε άρθρο που δηµοσιεύθηκε την 
Κυριακή, η επίσηµη εφηµερίδα τής 
Βόρειας Κορέας, Rodong Sinmun, 
αναφέρεται ότι τα στρατιωτικά γυ-
µνάσια είναι «εκφραση εχθρότητας» 
και «κανείς δεν µπορεί να εγγυηθεί 
ότι τα γυµνάσια δεν θα οδηγήσουν 
σε εχθροπραξίες».  

«Αυτοκτονική
 η Αυστραλία!»




