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seredreseazã,înChina
l Þara asiaticã pune accent pe noile proiecte de infrastructurã

I
nvestiþiile în construcþiile
din China, care au început
sã creascã în martie, s-au ac-
celerat în aprilie, iar cele mai
recente date indicã pro-
grese suplimentare în inves-

tiþiile ce privesc atât activele fixe,
cât ºi imobiliarele, potrivit design-
build-network.com.

Deºi datele cumulative pentru
primele patru luni din 2020 aratã
o scãdere importantã a investiþii-
lor de profil în ritm anual, din cau-
za mãsurilor de carantinã impuse
pe fondul pandemiei de Covid-19
ºi a declinului din primele douã
luni ale anului, creºterea din apri-
lie a redus rata de contracþie de la
începutul anului.

Conform sursei, investiþiile tota-
le din sectorul imobiliar al Chinei
au scãzut cu 3,3% în perioada ia-
nuarie-aprilie 2020, faþã de ace-
laºi interval din 2019, însã în pri-
mele trei luni, declinul a fost de
7,7%. Evoluþia a fost determinatã
de redresarea activitãþilor în apri-
lie, când China a înregistrat o
creºtere cu 7% a investiþiilor men-
þionate, care a urmat unui avans
marginal de 1,1% în martie, res-
pectiv unei scãderi de 16,3% în
primele douã luni ale anului cu-
rent. Investiþiile în clãdiri reziden-
þiale au crescut cu 7,2% în aprilie,
dupã un avans de 1,8% în martie,
iar în intervalul ianuarie-aprilie au
scãzut cu 2,8%.

În timp ce investiþiile în clãdirile
de birouri au crescut cu 11% în
aprilie, acest segment a înregi-
strat o scãdere cumulativã de pe-
ste 4,8% în primele patru luni,
noteazã sursa.

În mod similar, scãderea investi-
þiilor în active fixe s-a îmbunãtãþit
de la o contracþie de 24,5% în ia-
nuarie-februarie 2020 la 16,1% în
ianuarie-martie, respectiv 10,3%
în ianuarie-aprilie.

În ceea ce priveºte ratele de
creºtere lunarã, investiþiile în acti-
ve fixe au crescut cu 6,2% în apri-
lie, dupã un avans de 6,1% în
martie ºi o contracþie de 20% în
februarie. Acest lucru se datorea-
zã faptului cã, la jumãtatea lunii

martie, þara a reluat mii de proiec-
te de construcþii majore în afara
provinciei Hubei. Pânã la data de
15 martie, lucrãrile de construcþie
din infrastructura feroviarã im-
portantã din China au fost reluate
treptat. Aºa a început din nou
munca la 108 proiecte majore de
construcþii feroviare din þarã,
reprezentând 93% din proiectele
feroviare aflate în construcþie.

22.693 de proiecte
noi de investiþii la
sfârºitul lunii aprilie,
în China

Ca sã sprijine redresarea, guver-
nul chinez a accelerat lansarea de
noi proiecte. Potrivit Biroului Na-
þional de Statisticã de la Beijing,
þara avea 22.693 de proiecte la
sfârºitul lunii aprilie, din care
5.614 proiecte sunt mari (cele
evaluate la peste 100 de milioane
de yuani). Numãrul total de pro-
iecte reflectã o creºtere cu 10.695
de proiecte în luna aprilie.

Investiþiile totale în proiectele
recent lansate au crescut cu 1,1%
în ianuarie-aprilie 2020, în ritm
anual, conform sursei.

Emisiuni de
obligaþiuni pentru
susþinerea
investiþiilor în
infrastructurã

Guvernul chinez a anunþat cã
va creºte emisiunile de obligaþiu-
ni speciale lansate de admini-
straþiile locale pentru a atenua
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impactul Covid-19 asupra eco-
nomiei. Aceste obligaþiuni au fost
utilizate în mod tradiþional pen-
tru investiþii în infrastructurã.

Li Keqiang, premierul Chinei, a
anunþat cã guvernul intenþionea-
zã sã creascã emisiunile de obli-
gaþiuni speciale ale administraþiei
locale în acest an cu aproximativ
75%, de la 2,15 trilioane de yuani
în 2019 la 3,75 trilioane de yuani
în 2020. în aprilie, administraþiile
locale din China au emis bonduri
speciale în valoare de 120 de mi-
liarde de yuani, iar de la începutul
anului - de 1,22 trilioane de yuani.

În ceea ce priveºte investiþiile de
capital din noile obligaþiuni emise
în aprilie, cea mai mare pondere a
ajuns în infrastructura de con-
strucþii ºi parcuri industriale:
29,6%. Urmezã educaþia, cultura,
sãnãtatea ºi securitatea socialã -
cu un total de 20,7% - ºi infra-
structura de transport, cu o

pondere de 20,5%.
În afarã de obligaþiunile specia-

le, guvernul chinez încearcã sã
caute ºi surse alternative de in-
vestiþii, aprobând o schemã-pilot
pentru trusturile de investiþii imo-
biliare (REIT).

Schema, anunþatã în 30 aprilie
de Comisia de Reglementare a
Valorilor Mobiliare din China ºi
Comisia Naþionalã de Dezvoltare
ºi Reformã, prevede ca REIT-urile
sã fie listate la bursele din Shan-
ghai ºi Shenzhen ºi sã acopere ac-
tive de infrastructurã precum uti-
litãþi urbane, aeroporturi, centre
de date, depozite, instalaþii de
tratare a apelor uzate, drumuri cu
taxã, parcuri industriale de înaltã
tehnologie, reþele de telecomuni-
caþii ºi informaþii. Schema pilot
este aºteptatã sã fie lansatã în se-
mestrul al doilea din 2020 ºi va fi
limitatã la investiþii în infrastruc-
turã din zone-cheie, precum:

zona economicã Xiong'an, regiu-
nea Beijing-Tianjin-Hebei, Delta
Yangtze ºi zona economicã de-a
lungul acestui râu, zona Hong
Kong-Zhuhai-Macao ºi provincia
Hainan.

De menþionat cã analiºtii antici-
pau, încã din aprilie, cã

investiþiile în proiectele de infra-
structurã din China vor creºte în
al doilea trimestru al acestui an,
pe mãsurã ce stimulentele acor-
date de guvern pentru susþinerea
sectorului vor fi implementate
treptat. Conform datelor Huatai
Securities, preluate de agenþia
Xinhua, investiþiile planificate în
cele 31 de regiuni de la nivelul
provinciilor chineze au totalizat
6,7 trilioane de yuani (aproxima-
tiv 947 de miliarde de dolari) în
acest an, din care 23% în
infrastructuri noi.

Li Chao, analist la Zheshang Se-
curities, preconizeazã cã investi-

þiile în infrastructura Chinei vor
creºte cu 10-15% în acest an.

Potrivit Oxford Economics, re-
dresarea Chinei va continua.

În luna mai, premierul Li Ke-
qiang a anunþat cã þara sa nu îºi
va stabili un obiectiv de creºtere
economicã în acest an, ceea ce
reprezintã o decizie fãrã prece-
dent pentru gigantul asiatic.

Este pentru prima oarã când au-
toritãþile chineze nu stabilesc o
þintã a Produsului Intern Brut de
când a început publicarea acestor
obiective, în 1990.

"Þara noastrã se va confrunta cu
anumiþi factori dificil de prevãzut
din cauza pandemiei de Covid-19
ºi a conjuncturii mondiale", a de-
clarat premierul Li Keqiang.
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