
 

 

  
 Στις 24 τρέχοντος μηνός έλαβε χώρα στο Πεκίνο η υπογραφή, από 21 ασια-
τικές χώρες, του Μνημονίου κατανόησης (ΜoU) για τη δημιουργία της Asian Infra-
structure Investment Bank (AIIB) η ίδρυση της οποίας προτάθηκε από τον Κινέζο 
Πρόεδρο Xi Jinping στη διάρκεια της  επίσκεψής του στην Ινδονησία και της συμ-
μετοχής του στην εκεί Σύνοδο του APEC τον Οκτώβριο του 2013. Ως στόχος αυτής 
προβάλλεται η περιφερειακή ανάπτυξη της ευρείας περιοχής Ασίας – Ειρηνικού μέ-
σω της δημιουργίας έργων υποδομής καθώς και η περαιτέρω εμπέδωση της συνερ-
γασίας μεταξύ των χωρών της περιοχής.  
 Το ΜoU με το οποίο συνομολογήθηκε η ίδρυση της τράπεζας υπεγράφη από 
τις εξής χώρες: Κίνα, Μπαγκλαντές, Μπρουνέι, Καμπότζη, Ινδία, Καζακστάν, Κου-
βέιτ, Λάος, Μαλαισία, Μογγολία, Μιανμάρ, Νεπάλ, Ομάν, Πακιστάν, Φιλιππίνες, 
Κατάρ, Σιγκαπούρη, Σρι Λάνκα, Ταϊλάνδη, Ουζμπεκιστάν και Βιετνάμ.  
 Η κινεζική πλευρά επιδιώκει και προσβλέπει σταθερά τη συμμετοχή και χω-
ρών που βρίσκονται εκτός της περιοχής και κυρίως Κ-Μ της Ε.Ε. ενώ σύμφωνα με 
εκτιμήσεις αναμένεται  σύντομα να προσχωρήσουν και η Αυστραλία, η Ινδονησία 
και η Νότιος Κορέα. Το ΜoU καθορίζει ότι το εγκεκριμένο κεφάλαιο της Τράπεζας 
στα 100 δις δολ. ΗΠΑ, και το αρχικό 50 δις δολ. ΗΠΑ. Αναμένεται μετά την ολο-
κλήρωση των διαδικασιών επικύρωσης από τα κράτη - μέλη η Τράπεζα να ιδρυθεί 
επισήμως στα τέλη του 2015, με πιθανότερη έδρα το Πεκίνο (τούτο δεν διευκρινί-
σθηκε κατά την τελετή υπογραφής).   
 Σύμφωνα με τις δηλώσεις της εκπροσώπου του κινεζικού ΥΠΕΞ η ίδρυση 
της AIIB έχει χαρακτήρα συμπληρωματικό και όχι ανταγωνιστικό σε σχέση με τις 
ήδη λειτουργούσες αναπτυξιακές τράπεζες κυρίως την Παγκόσμια Τράπεζα αλλά 
και την Asian Development Bank στην οποία η Ιαπωνία έχει κυρίαρχη θέση.  
 Παρόλο που όντως η περιοχή της Ασίας έχει μεγάλες ανάγκες υποδομών ε-
γείρονται ερωτήματα ως προς τη σκοπιμότητα λειτουργίας μιας ακόμη αναπτυξια-
κής τράπεζας. Σύμφωνα με ορισμένες αναλύσεις η λειτουργία της AIIB θα βοηθήσει 
στην αντιμετώπιση της κριτικής που έχει διατυπωθεί στο παρελθόν για την κινεζική 
αναπτυξιακή βοήθεια, ώστε να βελτιώσει την εικόνα της χώρας, θα υποστηρίξει το-
μείς στους οποίους η Κίνα έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και πιθανώς θα βοηθή-
σει στην αντιμετώπιση της απορρόφησης της πλεονάζουσας παραγωγής από την ο-
ποία υποφέρουν ορισμένες βασικές βιομηχανίες της χώρας όπως τσιμεντοβιομηχανί-
α και χαλυβουργία.  
 Παράλληλα εκτιμάται ότι σημαντικός παράγοντας που ώθησε στην απόφαση 
για την ίδρυση της  AIIB είναι και το γεγονός ότι ως μέλος της Παγκόσμιας Τράπε-
ζας η Κίνα έχει περιορισμένες δυνατότητες στον προσδιορισμό των επενδυτικών 
προγραμμάτων που υλοποιούνται σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία ενώ και 
στην Asian Development Bank έχει μικρότερο ποσοστό συμμετοχής από τις δύο αυ-
τές χώρες.  
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σελ. 2 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΕΚΙΝΟ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Παρουσία κινεζικών χρηματοοικονομικών προϊόντων σε διεθνές επίπεδο. 
  

          Διεθνείς επενδυτές δίδουν μεγάλη ώθηση στον έχουν πραγματοποιούν τα ομό-
λογα της Κίνας την μεγαλύτερη ανοδική πορεία 2008, επωφελούμενα από τη μεγαλύ-
τερη διαφορά απόδοσης σε σχέση με εκείνα του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομι-
κών αλλά και λοιπών χωρών. Οπωσδήποτε η άνοδος αυτή ευνοήθηκε από την αυξημέ-
νη πρόσβαση σε εγχώριες αγορές της Κίνας που η κυβέρνηση επέτρεψε σταδιακά το 
τελευταίο εξάμηνο. 
 Οι ξένες συμμετοχές σε κινεζικά ομόλογα είναι 59% υψηλότερες φέτος, ωθώ-
ντας το χρηματοοικονομικό δείκτη Merrill Lynch China, της ομώνυμης τράπεζας των 
ΗΠΑ, που αποτελεί το σημαντικότερο δείκτη δημόσιας διαπραγμάτευσης χρεωστικών, 
κρατικών και εταιρικών ομολόγων να καταγράψει αύξηση 8% τη μεγαλύτερη των τε-
λευταίων έξι ετών. 
 Η απόδοση των διετών τίτλων κυβερνητικών ομολόγων χρέους είναι 312 μονά-
δες βάσης υψηλότερη από εκείνη των κρατικών ομολογιών, η μεγαλύτερη διαφορά 
μεταξύ των κρατών που έχουν αξιολογηθεί με Aa3 από τη Moody's Investors Service. 
 Η Κίνα έχει μειώσει τους περιορισμούς ροής του κεφαλαίου από τα παγκόσμια 
χρηματοοικονομικά κέντρα, στην προσπάθειά της να προωθήσει μεγαλύτερη παγκό-
σμια χρήση του γιουάν. Ποσοστώσεις ύψους 640 δις γιουάν ($104 δισ.) έχουν προβλε-
φθεί και ισχύουν για όσους επενδύσουν σε υπεράκτιες εταιρείες σε γιουάν σε χρεόγρα-
φα εσωτερικού, ενώ επίκειται η διασύνδεση μεταξύ των χρηματιστηρίων Hong Kong 
και Σαγκάης.  
 Ο Πρωθυπουργός Li Keqiang έχει ζητήσει από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
να υπάρξει χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης ώστε να ενισχυθούν οι μικρές επιχει-
ρήσεις και να ανασχεθεί κάθε είδους συστημικός κίνδυνος και να ενισχυθεί η αγορά 
ομολόγων. 
 Η κυβέρνηση της Κίνας προσφέρει τις μεγαλύτερες ευκαιρίες παγκοσμίως, δια-
μορφώνοντας μια αγορά ομολόγων υψηλού ανταγωνισμού, σύμφωνα με αναλυτές του 
City του Λονδίνου, οι οποίοι εκτιμούν ότι προσβλέπει στο να αποσπάσει σημαντικό 
μερίδιο των 71.3 δις δολ. εκ των αναδυόμενων αγορών ομολόγων. Σημαντικό πλεονέ-
κτημα επίσης είναι ότι έχουν μηδενική συσχέτιση με την αγορά ομολόγων χρέους. Τα 
επιτόκια στην Κίνα είναι συνάρτηση της ανάπτυξης, του πληθωρισμού και της νομι-
σματικής πολιτικής.  
 Η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας (PBOC) περιέκοψε την υποχρέωση των λοιπών 
τραπεζών σε διατήρηση ποσοστιαίου υποχρεωτικού αποθεματικού αναλόγως της πι-
στωτικής τους επέκτασης και παρείχε ρευστότητα σε επιλεγμένες τράπεζες ώστε να 
ενθαρρύνει τις χορηγήσεις και να ελέγξει οιαδήποτε διολίσθηση σε μη ελεγχόμενη κα-
τάσταση ένεκα του αυξανόμενου χρέος, το οποίο η βρετανική Standard Chartered εκτι-
μά ότι ήταν 251% του ΑΕΠ (Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος) τον περασμένο Ιού-
νιο. 
 Οι υπερπόντιες επιχειρήσεις έχουν αυξήσει τις τοποθετήσεις τους ομολόγων 
για εννέα συνεχόμενους μήνες, με τις θέσεις τους (holdings) να καταγράφουν αύξηση 
6,7% το Σεπτέμβριο ανερχόμενες στα 634.14 δις γιουάν, η μεγαλύτερη κερδοφορία 
από τον περασμένο Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της PBOC. 
 Τα διετή κρατικά ομόλογα απέφεραν 3.51% απόδοση την περασμένη Πέμπτη, 
όταν ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε μόνο κατά 1,6% το Σεπτέμβριο σε ετήσια 
βάση, τον πιο αργό ρυθμό από τον Ιανουάριο 2010. Αποδόσεις κρατικών ομολόγων 
χρέους, με παρόμοια ωρίμανση, είχε η Χιλή, 3.22% και η Νότια Κορέα με 2.15%, 
                                                                                                              συν. σελ. 4 



 

 

σελ. 3 Τεύχος 1ο  24-31/10/2014 

Σημαντική επενδυτική συνεργασία Κίνας-Μεξικό. 
 

 Μια εταιρεία ηλιακής ενέργειας της πόλης Ningbo, της επαρχίας Zhejiang, 
σχεδιάζει να υλοποιήσει τη μεγαλύτερη επενδυτική συμφωνία μεταξύ της Κίνας 
και του Μεξικό, που σηματοδοτεί την περαιτέρω επέκταση της παρουσίας της Κί-
νας στη Λατινική Αμερική. 
 Η Risen Energy Co. πρόκειται να επενδύσει 600 εκ. δολ. για την κατασκευ-
ή μιας νέας μονάδας παραγωγής ενέργειας δυναμικότητας 300 MW, στην μεξικα-
νική πολιτεία της Durango 300.  
 Η περιοχή θεωρείται ως η ισχυρότερη πηγή στον κόσμο ηλιακής ακτινοβο-
λίας σύμφωνα με το ποσοστό ηλιακής ενέργειας που παράγεται σε μια τοποθεσία, 
καθώς υπολογίζεται σε επτά ώρες ημερησίως κατά μέσο όρο. 
 Σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας, μέχρι το τέλος του περα-
σμένου έτους το σύνολο των επενδύσεων μεταξύ των δύο χωρών ανερχόνταν σε 
610 εκ. δολ. 
 Η Risen έλαβε την επίσημη έγκριση να προχωρήσει στην υλοποίηση του 
σχεδιασμού της από το τοπικό Γραφείο  εξωτερικού εμπορίου και οικονομικής συ-
νεργασίας της επαρχίας Ningbo, διαδικασία απαραίτητη καθώς πρόκειται για κρα-
τική εταιρεία (State Owned Company/SOC). 
 Ο κ. Yuan Jianping, διευθυντής μάρκετινγκ της εταιρείας, είπε ότι οι συζη-
τήσεις ξεκίνησαν με αξιωματούχους του Ντάρανγκο ήδη από το 2011 και οι δύο 
πλευρές έχουν υπογράψει πρωτόκολλο προθέσεων υλοποίησης του έργου. Η κινε-
ζικής εταιρεία έχει ήδη δημιουργήσει θυγατρική στο Μεξικό για τη διαχείριση του 
εργοστασίου κατασκευής. 
 Ο κ. Jianping είπε ότι το οικοδόμημα θα αρχίσει εντός δύο μηνών από την 
υπογραφή οριστικού συμβολαίου και αν όλα πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα θα 
έχει ολοκληρωθεί το εργοστάσιο τον Ιούνιο 2015 και η θα ενταχθεί στο ενεργειακό 
δυναμικό του Μεξικό μέχρι το τέλος του 2017. 
 Η κυβέρνηση Μεξικό υποστηρίζει θερμά την υλοποίηση του έργου τόνισε 
ο κ. Yuan ενώ σημείωσε ότι η υλοποίηση του συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου 
αποτελεί το πρώτο στάδιο της εταιρείας για τη στρατηγική επέκταση της εταιρείας 
στη Λατινική Αμερική, ανακοινώνοντας τη Χιλή ως την επόμενη πιθανή αγορά 
στόχο. 
 Καθώς η ηλιακή ενέργεια και η φωτοβολταϊκή ενέργεια ήδη αποτελεί κε-
ντρική επιλογή για τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, η Κίνα 
ευνοεί εταιρείες της να αναλάβουν επενδυτικές πρωτοβουλίες σε αυτές τις χώρες 
με . 
έντονη ηλιακή ακτινοβολία. 
Σημειώνεται ότι η επίσκεψη του Προέδρου Xi Jinping στο Μεξικό τον περασμένο 
Ιούνιο πυροδότησε την ενίσχυσης των επενδυτικών δραστηριοτήτων μεταξύ των 
δύο χωρών. Ο Υπ. Οικονομικών του Μεξικό Ildefonso Guajardo σε δηλώσεις του 
με αφορμή την συγκεκριμένη επένδυση, τόνισε ότι η χώρα του προσβλέπει σε ι-
σχυροποίηση των διμερών σχέσεων και την καθιέρωση σταθερής  επιχειρηματικής 
σχέσης με την Κίνα, με ελπίδες ότι οι κινεζικές εταιρείες θα αποτελέσουν κορυ-
φαία ευκαιρία αναζωπύρωσης της οικονομικής δραστηριότητας και των άμεσων 
ξένων επενδύσεων στη χώρα του. 
 



 

 

Διασυνοριακές συναλλαγές με γιουάν.  
 
 Το γιουάν αποτελεί πλέον το δεύτερο νόμισμα  διασυνοριακών 
συναλλαγών για την Κίνα σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπε-
ζας  της χώρας. Η χρήση του γιουάν στις συναλλαγές εμπορίου και ε-
πενδύσεων υπήρξε διαρκώς αυξανόμενη  την τελευταία πενταετία.    
          Ο Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας κ. Xu Xialiian ανακοί-
νωσε ότι το πρώτο 9μηνο οι διασυνοριακές συναλλαγές οικονομικών 
φορέων της χώρας ανήλθαν σε 4,8 τρις γιουάν (784 δις δολ.), όταν το 
αντίστοιχο διάστημα το 2009 ήταν 3,58 δις γιουάν. 
 Οι πληρωμές μεταξύ Κίνας και 144 χωρών σε γιουάν ανέρχο-
νται ήδη σε 1/4 των συνολικών διεθνών υποχρεώσεών της, γεγονός 
που οδήγησε στην ανάδειξη του γιουάν σε δεύτερο χρησιμοποιούμενο 
νόμισμα, μετά το δολάριο ΗΠΑ, στις διεθνείς συναλλαγές της χώρας. 
Είναι αξιοσημείωτο ότι πλέον του 15% των εισαγωγών και εξαγωγών 
της χώρας  διεξάγεται σε γιουάν.  
 Η Βιομηχανική και Εμπορική Τράπεζα της Κίνας (Industrial & 
Commercial Bank of China) ανακοίνωσε ότι από το 2009, οπόταν και 
τέθηκε σε ισχύ το πιλοτικό πρόγραμμα διασυνοριακών συναλλαγών σε 
γιουάν, οι δικές της συναλλαγές στο κινεζικό νόμισμα αυξάνονταν κα-
τά μέσο όρο 200% ετησίως.  

             σελ. 4  ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
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Οικονομικών & 
Εμπορικών 
Υποθέσεων 

        
         Το Γραφείο ΟΕΥ Πεκίνο, αρμό-
διο για την Κίνα, Ταϊβάν και Μογκο-
λία, είναι στη διάθεση των επιχειρή-
σεων που επιθυμούν να αναζητήσουν 
την προώθηση των προϊόντων τους 
στην αναπτυσσόμενη αγορά της Κί-
νας. Παρακαλούμε να μας αποστείλε-
τε σχετικώς αιτήματα και παρατηρή-
σεις σας αναφορικά με θέματα που 
δημοσιεύονται στο παρόν ενημερωτι-
κό δελτίο. 

συν. από σελ. 2 
  
 που έχουν μάλιστα αμφότερες την ίδια πιστοληπτική ικανότητα σύμφωνα με την Moody’s, ενώ αντι-
στοίχως των ΗΠΑ ήταν 0,37%. 
           Σημειώνεται ότι η ισοτιμία του γιουάν ανήλθε στα 6.1172 ανά δολάριο την Τετάρτη, το ισχυρότερο επί-
πεδο από τον Μάρτιο 2014. Ο δείκτης Sharpe του γιουάν, που μετρά τις συναλλαγές που γίνονται για να προ-
σαρμοστεί ο επενδυτής στην τιμή διάθεσης, είναι 4.2 μέχρι τώρα κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, δεύτε-
ρος μόνο σε σχέση με το Πέσο της Αργεντινής. Το κινεζικό νόμισμα περιόρισε τις απώλειες που κατέγραψε 
εντός του 2014 σε 1,1%. 
 Η χαμηλή μεταβλητότητα των γιουάν και οι υψηλές αποδόσεις είναι από τους κυριότερους λόγους για 
να επενδύσει κάποιος σε εγχώρια ομόλογα γιουάν (onshore), τονίζουν αναλυτές, κυρίως του City στο Λονδί-
νο. Η  Invesco Ltd με έδρα το Hong Kong-based είχε 812 δις δολ. υπό διαχείριση σε παγκόσμιο επίπεδο, στο 
τέλος του Αυγούστου για Ασίας-Ειρηνικού. 
 Η Κίνα επέτρεψε σε 166 χρηματοοικονομικά ιδρύματα του εξωτερικού να πραγματοποιήσουν εμπόριο 
στη διατραπεζική αγορά ομολόγων και 81 ειδική ξένοι θεσμικοί επενδυτές έλαβαν άδειες να αγοράσουν χρεό-
γραφα εσωτερικού (domestic securities) χρησιμοποιώντας το τοπικό νόμισμα ήδη από την 1η Αυγούστου 
(σύμφωνα με δημοσίευμα στην ιστοσελίδα της νομισματικής αρχής).  Επίσης επέτρεψε τις συναλλαγές γιουάν 
έναντι δολαρίου ΗΠΑ να ανέροχνται ημερησίως σε 2% του συνολικού όγκου συναλλαγματικών συναλλαγών, 
από 1% που ίσχυε μέχρι τον περασμένο Αύγουστο. 
 Η Κίνα επενδύει στη διασυνοριακή συνεργασία και διεθνοποίηση της χρήσης του γιουάν. Η Κεντρική 
Τράπεζα της Κίνας (έχει ήδη συνάψει διμερείς συμφωνίες  για τη συμβολαιακή ανταλλαγή του νομίσματός 
της ( currency swap agreements).  
 
                                                                                                                                           συν. σελ. 5 



 

 

             σελ. 5  Τεύχος 1ο  24-31/10/2014 

Αύξηση της απασχόλησης στην Κίνα με μη ευνοϊκούς όρους ανάπτυξης για το πρώτο 9μηνο.  
 
           Η αγορά εργασίας της Κίνας αποδείχθηκε ευέλικτη και προσαρμοστική, παρά την επιβράδυνση της οι-
κονομικής ανάπτυξης κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους (7,3% χαμηλό 5ετίας), σύμφωνα με στοιχεία 
από το Υπουργείο Ανθρωπίνων πόρων και Κοινωνικής ασφάλισης (MHRSS) που δημοσιεύτηκαν την περα-
σμένη Παρασκευή. 
 Ειδικότερα από τον Ιανουάριο μέχρι τον Σεπτέμβριο τ.ε. 10.82 εκ.  νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθη-
καν, 160.000 περισσότερες από ένα χρόνο πριν. 
 Οι νέες θέσεις εργασίας ήδη έχουν ξεπεράσει τον κυβερνητικό στόχο για το σύνολο του έτους, καθώς 
είχε προγραμματιστεί αυτές να ανέλθουν σε 10 εκ. για ολόκληρο το 2014. Ο κ. Li Zhong, ο εκπρόσωπος του 
MHRSS, αποδίδει τη δημιουργία των θέσεων εργασίας, στην καλύτερη του αναμενομένου οικονομική ανά-
πτυξη μέσης ταχύτητας, που επικεντρώθηκε στη περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών. Ο τομέας 
των υπηρεσιών απορροφά πλέον το μεγαλύτερο μέρος του εργατικού δυναμικού της χώρας. 
 Το Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Κίνας αυξήθηκε 7.4% σε ετήσια βάση κατά τα τρία πρώτα τρίμη-
να του έτους, υπολοιπόμενο του 10,5% του περασμένου έτους. 
 Στο τέλος του Σεπτεμβρίου, η εγγεγραμένη ανεργία των αστικών πληθυσμών ανήλθε σε 4.07%, κάτω 
από το λεγόμενο ετήσιο ποσοστό ανεργίας ελέγχου που έχει τεθεί από την κυβέρνηση για το τρέχον έτος που 
ήταν 4.6%. 
 Ωστόσο, το εγγεγραμένο επίσημο ποσοστό ανεργίας μπορεί να υπολλείπεται της πραγματικής ανεργία 
σε αριθμούς καθώς σύμφωνα με την εφημερίδα China Daily, μια έρευνα σε 31 μεγάλες και μεσαίες πόλεις της 
Κίνας κατέγραψε ως ποσοστό ανεργίας περίπου 5% κατά τους πρώτους οκτώ μήνες, δηλαδή αμετάβλητο σε 
σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του περασμένου έτους. 
 Επίσης την Παρασκευή, το MHRSS ανακοίνωσε ότι τα ακαθάριστα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων 
αυξήθηκαν 13.5% (2.8 τρις γιουάν/456 δις δολ.), ενώ οι ακαθάριστες δαπάνες ανήλθαν 2.39 τρις γιουά, 18,3% 
υψηλότερα σε ετήσια βάση. 

         συν. από σελ. 4 
 
 H PBOC έχει ήδη ιδρύσει κέντρα ανταλλαγής στα σημαντικότερα διεθνή χρηματοπιστωτικά  κέντρα 
όπως το Χόνγκ-Κόνγ, Σιγκαπούρη, Λονδίνο και Φρανκφούρτη.  Σημειώνεται ότι μετά τον ορισμό το Φεβρου-
άριο 2013 του υποκαταστήματος της PBOC στη Σιγκαπούρη  ως εκείνου που θα προβαίνει στην εκκαθάριση 
των διασυνοριακών συμψηφισμών, το συγκεκριμένο δημιούργησε 82 clearing accounts καλύπτωντας 34 χώ-
ρες  μέχρι τον περασμένο Σεπτέμβριο.  
           Οι συναλλαγές clearing ανέρχονται σε 23,8 τρις γιουάν. Το κινεζικό νόμισμα είναι πλέον ευθέως δια-
πραγματεύσιμο και ανταλλάξιμο  με το δολ. ΗΠΑ, το ευρώ, τη βρεατινίκή λίρα, το ρούβλι, το μαλαισιανό ρίν-
γκιτ, το αυστραλιανό δολάριο και το νεοζηλανδικό δολάριο. Μάλιστα ήδη ορισμένες Κεντρικές Τράπεζες ήδη 
έχουν αρχίσει να αποθησαυρίζουν συναλλαγματικά διαθέσιμα και σε γιουάν.   
              Πρέπει να υπογραμμιστεί η συμφωνία της Μ. Βρετανίας, της Γαλλίας και εσχάτως και της Τσεχίας 
να αποτελέσουν κέντρα διασυνοριακών συναλλαγών συμψηφισμού του γιουάν. Μάλιστα στην Τσεχία, σύμ-
φωνα με ανακοίνωση μετά την επίσκεψη του Τσέχου Πρωθυπουργού στην Κίνα, θα ανοίξει το πρώτο υποκα-
τάστημα της Κεντρικής Τραπέζης της Κίνας. 
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