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 1 רקע ונתונים כלליים 

 (254מתוך  5, )קמ"ר 9,596,961 סין  :שטח

 (254מתוך  154קמ"ר ) 20,770ישראל 

 (2018נפש )עדכני ליולי  1,384,688,986: אוכלוסייה

 בייגי'נג: עיר בירה

 הנהגת מפלגה קומוניסטית משטר: 

 Xi Jinping שי ג'ינפינגכהן: נשיא מ

 Li Keqiang לי קצ'יאנג מכהן: ראש ממשלה

 המבוססת על הדיאלקט של בייג'ינג( - ואהח-נגטומנדרינית )פו: שפה רשמית

  (CNY) יואן: מטבע

 (2019יואן סיני )ינואר  6.78דולר =  1      

דינה בעלת שטחים שוכנת במזרח אסיה לחופו המערבי של האוקיינוס השקט וכמ : גאוגרפיה

קוריאה הצפונית, הים  - במזרחרוסיה ומונגוליה, - בצפוןעצומים, גובלת במספר רב של מדינות: 

הודו,  - במערבוטאן ונפאל וה, הודו, במיינמארוייטנאם,  - בדרוםהצהוב וים סין הדרומי, 

 .פקיסטאן, אפגניסטאן, טג'יקיסטאן, קירגיסטאן וקזחסטאן

 

  

                                                           
1 CIA The World Factbook ,The World Bank 
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 2 2017לשנת  יים מרכזייםאינדיקטורים כלכל

 
 ישראל סין טוראאינדיק

  תמ"ג נומינלי
GDP, current prices 

Billions of U.S. dollars 

14,170 369.84 

 PPPתמ"ג לנפש במונחי 

Purchasing power parity; international dollars per 

capita 

19,559 37,970 

  הכלכליתצמיחה השיעור 
real GDP growth 

6.6% - 2018 

6.9% 2017 –  

6.7% 2016 -  

 

3.3% - 2018 

2017 – 3.5% 

2016 – 4% 

 שיעור האינפלציה
Inflation rate, average consumer prices 

2.4% 0.8% 

 3.9% %4  שיעור האבטלה

  סקיםקלות עשיית ע
 כאשר ציון נמוך מבטא תוצאה טובה 1-190ציון בין 

46 49 

  מדד התחרותיות
 1-7 -ציון מ

 מבטא את הציון הטוב ביותר 7

5 5.3 

 -S&P +A AAדירוג אשראי 

 

 

 רקע כללי /כלכלי

)אחרי רוסיה, קנדה וארה"ב( ושטחה הוא  מבחינת שטח ולםבגודלה בע 4 -סין היא המדינה ה

בלבד הם שטחי מים. סין שוכנת במזרח אסיה לחופו המערבי של  2.8%קמ"ר, כאשר  9,596,961

רוסיה -  האוקיינוס השקט וכמדינה בעלת שטחים עצומים, גובלת במספר רב של מדינות: בצפון

, מיינמארוייטנאם,  - וב וים סין הדרומי, בדרוםקוריאה הצפונית, הים הצה - ומונגוליה, במזרח

  .הודו, פקיסטאן, אפגניסטאן, טג'יקיסטאן, קירגיסטאן וקזחסטאן - וטאן ונפאל ובמערבההודו, ב

טריליון דולר, תוצרתה של סין לפי חלוקה 14.1  -כ באשר לכלכלה הסינית, התמ"ג של סין עומד על

 45.3%( והתעשייה ) 46.6%קדמת, כאשר השירותים )סקטוריאלית, מצביעה אף היא על מדינה מת

בלבד, נתון גבוה ביחס למדינות  10.1% -( הם הסקטורים המובילים והחקלאות מצומצמת ל

 מערביות, אבל נמוך ביחס לאזור ובהתחשב באוכלוסייה הרבה המתגוררת בכפר.

                                                           
2 IMF, The World Bank, World Economic Forum 

https://www.imf.org/external/datamapper/LUR@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD
https://tradingeconomics.com/country-list/rating
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 95.1%אוריינות: הת רמת על כך יש להוסיף א . במונחי כוח קנייה$  19,559"ג לנפש עומד על מהת

 יודעי קרוא וכתוב. 15מעל גיל 

 

סין עברה תהליך של מעבר מכלכלה ריכוזית וסגורה לכלכלה מוכוונת שוק.  ,70 –החל מסוף שנות ה 

סין הינה מובילה עולמית בייצור פחם, ברזל, פלדה, אלומיניום, כימיקלים, דשנים, מוצרי צריכה 

מסילות, אוניות,  ,אלקטרוניקה(, ייצור מזון, תחבורה )כולל מכוניות)כולל נעליים, צעצועים ומוצרי 

בשנים האחרונות הממשל הסיני פועל להטיית הכלכלה הסינית  .מטוסים(, ציוד תקשורת ולוויינים

 "Designed in China". למודל של "Made in China" ממודל של

 

 השקעות זרות 

(. בשנת ODIבהיקף ההשקעות הזרות היוצאות מסין ) בשנים האחרונות ניתן לראות עלייה דרמטית

מדובר על ירידה אמנם  מיליארד דולר. 130-היקף ההשקעות הזרות שיצאו מסין הוערך בכ 2018

, אך בכל זאת עליה משמעותית משנים מיליארד דולר 170-בכ שהסתכמה 2017מהשיא של שנת 

 2018-ת משנה קודמת(. הירידה בבהיקף ההשקעות הסיניו 44%חלה עליה של  2017-קודמות )ב

נבעה בעיקר משינוי פנימי במדיניות הסינית כלפי השקעות זרות חיצונית וכן בשל רגולציה שהובילה 

 השקעות סיניות באזורי צפון אמריקה ואירופה.  21-לביטול כ

שונתה מדיניות הממשל הסיני כלפי השקעות סיניות מחוץ לסין בעקבות מגמה  2016בסוף שנת 

ולכת ומתחזקת של בריחת הון מסין. מכאן, החליט הממשל הסיני להכביד את הרגולציה באופן הה

בתחומים כגון נדל"ן, ספורט וקולנוע שהממשל מזהה  המגביל את זרימת ההון מסין החוצה

 . כתחומים פחות אסטרטגיים

 

 "מלחמת הסחר" בין סין לארה"ב 

, נשיא 23/3/2018י המעצמות ארה"ב וסין. בהיינו עדים למלחמת סחר בין שת 2018החל משנת 

ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע על הטלת מכסי מגן על מוצרי טכנולוגיה המיובאים מסין, בהיקף של 

מיליארד דולר. אי הודאות ושינויים אלו בתמונת הסחר העולמי ובאופן מעברי סחורות והון,  60עד 

ת הכלכלה הבינלאומיים דוגמת קרן המטבע מראים אותותיהם ועל פי הערכות של רבים ממוסדו

בשנתיים הקרובות, אם  0.8%העולמית, מלחמת הסחר צפויה לפגוע בצמיחת התוצר העולמי בכ 

גם בתי השקעות רבים ברחבי העולם צופים תחזית קודרת  .התרחישים הגרועים אכן יתממשו

עקב שמרנות מצד לתשואות העולמיות בשווקי המסחר אם מלחמת הסחר תתרחב ותגבר וזאת 

כעת ניראה כי ישנה רגיעה בין  .המשקיעים בסביבת אי הודאות המאפיינת את החודשים האחרונים

ראש  , סגןLiu He)ליו חה  שני הצדדים וכי הם הולכים לשבת יחד ולנסות לפתור את הסכסוך

 לוושינגטון(.  2019שי ג'ינג פינג עתיד לנסוע בסוף חודש ינואר  הנשיא ממשלת סין והיועץ הכלכלי של
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 3 תעשיות בולטות/ מאפייני הכלכלה המקומית

 בסחורות נתוני סחר

 לעולםסכום יצוא  שנה
 דולרים במיליארדי

סכום יבוא 

 מהעולם
 דולרים במיליארדי

גירעון 

 מסחרי
 

2018 2,494 2,134 360 

2017 2,263.4 1,843.8 419.6 

2016 2,097.7 1,588 509.7 

2015 2,273.5 1679.6 593.9 

 

 2018שותפות הסחר הגדולות לשנת 

 יצוא סחורות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ציוד טלקומוניקציה, הלבשה, , כולל מחשבים ומכונות ומוצרי חשמל :הם ייםהעיקר היצוא מוצרי

מכונות חשמליות אחרות, כולל מחשבים וציוד טלקומוניקציה, הלבשה, ריהוט,  .טקסטילו ריהוט

 טקסטיל

 

  יבוא
 

 יבוא 
 דולרים במיליארדי

אחוז מסך 

של  היבוא

 סין

 רעון מסחרייג
 דולרים במיליארדי

%9.7 177.6 דרום קוריאה  119.9 

%9.1 165.8 יפן  44.2 

-808 8.5% 154.5 ארה"ב  

%5.3 97 גרמניה  299 

%5.1 95.1 אוסטרליה  10.6 

 

מכונות ומכשירים אחרים, לרבות מעגלים משולבים ורכיבי מחשב  מוצרי היבוא העיקריים הם:

 פולי סויה אחרים, דלקים ומינרליים; ציוד רפואי אופטי, עפרות מתכת, כלי רכב מנועיים;

                                                           
 Un Comtradeהלמ"ס,  3

 
 יצוא

 במיליארדי

 דולרים

אחוז מסך 

היצוא של 

 סין

 רעון מסחרייג
 דולרים במיליארדי

 -808 19% 430.4 ארה"ב

 -24 12.4% 279.3 קונג-הונג

 44.2 6% 137.3 יפן

 119.9 4.5% 102.8 דרום קוריאה
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 סיןבחברות גדולות ומרכזיות 

. לרשימה סיניות חברות 111 הופיעו 2018 לשנת Fortune מגזין של הגדולות החברות 500 בדירוג

  .כאןהמלאה ראו 

מובילות עמן עומדות הנספחויות סיניות  חברותהסקירה רשימות של ף, הוספנו בסוף סנוב

יצרניות רכב וחברות בתחום בקשר. מבין החברות תוכלו למצוא  ליות של משרד הכלכלה בסיןהכלכ

התחבורה החכמה, חברות טכנולוגיה, סחר מקוון ושירותים פיננסיים, חברות בתחום המכשור 

 עוד. הרפואי ופרמצבטיקה, חברות בתחום האנרגיה, החקלאות והמים ו

 

 הסינית  מרכזיים בכלכלהסקטורים 
 

  –אנרגיה ירוקה וקלינטק 

היקף השקעה בשוק  IEEFA (Institute for Energy Economics and Financial Analysis ,)לפי 

תהפוך  היא האנרגיה המתחדשת של ממשלת סין תהיה גבוהה מזו של ארה"ב ובכך למעשה

ביליון דולר בטכנולוגיות לאנרגיה  44ה , סין השקיע2017ביותר בעולם. בשנת  ההגדול הלמשקיע

סין כבר עברה את האיחוד האירופי בהוצאות משנה קודמת.  40%לאומיות, עליה של -מתחדשת בין

בנוסף למהלכים להפחתת זאת  מחקר ופיתוח, שימוש בכלי רכב חשמליים ורישות תשתיות החשמל

פרסם תקנות להגנת הסביבה, בין הממשל הסיני לשמירה על הסביבה ומ. בד בבד, פועל גזי החממה

המעורבות ההולכת וגוברת של סין בתחום היתר, תכניות לטיהור מים והפחתת זיהום האוויר. 

 את סין כשחקנית עולמית מובילה בתחום. ותממצבהאנרגיה הירוקה והקלינטק, 

 

AI ורובוטיקה 

אכותית והיכולות תחום נוסף ומהותי עוד יותר מבחינת הממשל הסיני הוא פיתוח הבינה המל

שנגזרות ממנה, בהן ביג דאטה, רובוטיקה ורפואה מתקדמת. התוכנית הלאומית הסינית להפיכת 

הסיני יגיע בשנת היעד  AI-חוזה כי שוק ה ,2030עד  AI-סין למעצמה המובילה בעולם בטכנולוגיית ה

 AI-שת בתחום העוסק בטיפוח חשיבה מחוד, השלב הראשון בתוכנית. מיליארד דולר בשנה 150 -ל

החלטת  גיה.וכינון סטנדרטים, אתיקה ומדיניות לאומית וחוקית לשימושים השונים של הטכנולו

המשטר הסיני להפוך למעצמה המובילה בתחום הבינה המלאכותית, במקביל לסירוב להמשיך 

לקלוט ולהטמין זבל ממדינות המערב, מטווה את הכיוון שאליו צועדת המעצמה. בממשל הבינו 

המחיר הנמוך של הידיים העובדות שהציעה המדינה כבר לא רלבנטי בעולם שצועד לכיוון ש

 אוטומציה ורובוטיקה. 

 

  חקלאות

נושא החקלאות הינו נושא בעל חשיבות עליונה עבור הממשל הסיני והינו מופיע בתכנית החומש 

נחתמו לאורך השנים העדכנית כמו בכל תכניות העבר. הסכמים רבים אם ממשלתיים ואם פרטיים 

ניראה כי  וישנו צורך ממשי בטכנולוגיות מן התחום ופתרונות שחברות ישראליות יכולות לספק.

הביקוש והעלייה בכמות הפרויקטים בתחום כמו פרובינציית החלב, עיר המים וכדומה הינם רק 

 ות ישראליות. קצה הקרחון בפוטנציאל הטמון בתחום ובאפשרויות הקיימות עבור חברות וטכנולוגי

https://fortune.com/global500/2018/search/?hqcountry=China
https://fortune.com/global500/2018/search/?hqcountry=China
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib__TGspnbAhXFB8AKHQxvDnMQFggpMAE&url=https%3A%2F%2Fhe-il.facebook.com%2FIEEFAinstitute%2F&authuser=1&usg=AOvVaw2wG7Z2CIFpiMqmD78RbzsS
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 אוטומוטיב 

סין היא יצרנית הרכב הגדולה בעולם, כשבין היתר עקב בעיות זיהום האוויר נכנסה לתוקף רגולציה 

. בשנים האחרונות הנספחות לא שמה דגש 2030שמחייבת מעבר לייצור מכונית חשמלית עד שנת 

 גדולכיחה כי יש עניין הו 2017ובייג'ינג בשנת  לשנחאירב מדי על תחום זה אך משלחת הרכב 

במהלך השנה האחרונה פיתחנו קשרים עם שחקניות מרכזיות במשק  בטכנולוגיות רכב מישראל.

ונמשיך לקדם רבות הללו לחברות ישראליות  החיבורים שנעשו בין החברותאנו נמשיך לעקוב אחר ו

 אלית.את התחום לפי הדרישה של החברות הסיניות המגלות עניין רב בטכנולוגיה הישר

 

 ציוד רפואי 

הדרישה למוצרי ציוד רפואי בסין גוברת בשנים האחרונות, בעיקר בתחומים של טיפולים במחלות 

שלה, כי ניתנת  13-כרוניות ובמחלות הגיל השלישי. ממשלת סין הגדירה, כחלק מתוכנית החומש ה

הקיימת  העדפה ותמיכה ממשלתית בתחומים של בריאות וחדשנות, בכדי לשפר את התעשייה

מנגד, כניסה לשוק הציוד הרפואי בסין דורשת השקעת ולעודד חברות זרות מהתחום לפעול בסין. 

להליך  שנלוויםעל אף הקשיים משאבים בתהליך רישום ואישור המוצרים ע"י הרשויות הסיניות. 

ליכי ישנן חברות ישראליות שחלקן כבר פועלות בסין וחלקן עוד בה הרישום והכניסה לשוק הסיני,

לצד התמיכה הממשלתית בנושא, יוצרים חלון הכניסה לשוק. הביקוש לציוד רפואי מתקדם בסין 

 הזדמנויות חסר תקדים לחברות זרות לפעול בסין.

 

 פרמצבטיקה

יות וגם של תרופות קונבנציונליות. תעשיית תמסורסין היא יצרנית של תרופות סיניות 

גדל היקף  ואיתה גם ין צומחת בשנים האחרונותבס המערבית )הקונבנציונלית( הפרמצבטיקה

-בסין הגיעו לכ תקונבנציונליוהרווחים ממכירת תרופות  2017-ב. של תרופות אלה הייצור השנתי

מיליארד דולר וייבאה תרופות בשווי  15תרופות בשווי סין ייצאה  באותה שנהמיליארד דולר.  34.6

וההתעניינות  ה לכיוון הרפואה המערבית בצעדי ענק,תעשיית התרופות בסין נעמיליארד דולר.  26.6

חברות ישראליות ששואפות לפעול בסין ל אדירהעסקית הזדמנות  יוצרתבטכנולוגיות מערביות 

 .ושכבר פועלות בסין
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 עם יתר מדינות העולם סיןהסכמי בילטרליים משמעותיים של 
 ארגונים בינ"ל:

- OECD :לא 

- WTO :(2001)דצמבר  כן 

 

 הסכם סחר: יש  לסיןשאיתן מדינות 

ניו זילנד, סינגפור, פרו, אוסטרליה, פקיסטן, צ'ילה,  -ASEAN לסין הסכמי סחר חופשי עם ה

איסלנד ושוויץ, ושני הסכמים לשיתוף פעולה המלדיביים, גאורגיה, קוריאה, ריקה, - קוסטה

חופשי בשלבי משא הסכמי סחר  10 ויחסים כלכליים קרובים עם הונג קונג ומקאו. בנוסף, ישנם

-סרי, Gulf Cooperation Council (GCC), (RCEPלשותפות כלכלית אזורית כוללת )ומתן: הסכם 

 הסכמים 4 . בנוסף, ישנםנורבגיה וישראלקוריאה, מאוריציוס, מולדובה, פנמה, פלסטין, -לנקה, יפן

 8-ו. קוריאהקוריאה והסכם משותף לסין, יפן ו דרוםעם הודו,  הנמצאים תחת סקר היתכנות

 מונגוליה ושוויץ.הסכמי התכנות עם קולומביה, פיג'י, נפאל, גינאה החדשה, קנדה, בנגל, 

אך נדחה לבקשת  2018הסבב החמישי במשא ומתן עם סין היה צריך להתקיים בדצמבר  –ישראל 

 .מהסחורות 90-95% לכסות הולך הנראה ככל ההסכםהסינים. 

 

 נתיים האחרונותבש סיןיוזמות מרכזיות של ממשלת 

דרך המשי החדשה" הוא כינוי לתוכנית אסטרטגית שהגה נשיא הרפובליקה העממית של "יוזמת 

שמטרתה ליצור חיבור גיאוגרפי, , 2015כחלק מתוכנית החומש של סין באוקטובר  Xi Jinping סין

 ו אסיה, דרוםהן יבשתי והן ימי, בין סין לבין שאר מדינות העולם. התוכנית כוללת את מדינות איר

ומערב אסיה, אירופה וכן את מדינות יבשת אפריקה. מטרת התוכנית הינה להקל על העברת -

הסחורות מסין ליתר מדינות העולם, באמצעות הורדת מחיר השינוע של סחורות והנגשת המסחר 

 (AIIB Asian Infrastructure) Investment Bank באמצעות בנק ,במסגרת היוזמה, סין בסחורות.

משקיעה כספים רבים בפרויקטים מחוץ לסין אשר יש בהם כדי להביא להשפעה סינית באותן 

ארצות ו/או יש בהם כדי לממש את חזונה של סין, קרי, התרחבות ההשפעה הסינית על הכלכלה 

 העולמית.

 

  סיןיחסי סחר ישראל 
ח הסחר בין שתי , השנה שבה כוננו היחסים הדיפלומטיים בין ישראל לסין, מתפת1992משנת 

ת הסחר השנייה בגודלה עבור ישראל. סין היא שותפ ת בקצב של עשרות אחוזים מדי שנה.המדינו

ט בכל בית ומותגים סיניים כמע מוצרי צריכההאחרונות ניתן למצוא  בשניםמבחינת היבוא מסין, 

וה יעד חשוב גם מהוסין ביגוד והנעלה, ריהוט, מוצרים אלקטרונים ועוד. תחום ההחל מבישראל, 

  היה לסין. כשליש מהיצוא הישראלי ליבשת אסיה  2018שנת עבור היצוא הישראלי וב
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סייעו לפתיחת דלתות וחיזוק היחסים אשר תקיימו ביקורים רשמיים הדדיים אחרונות הבשנים 

סימל  2017במרץ התקיים  ,בנימין נתניהו ,יקורו המדובר של ראש ממשלת ישראלבין המדינות. ב

 (Wang Qishang)ביקור סגן הנשיא וואנג צ'ישאן ביחסים שפתח את הדלת בין היתר לשיא 

 שנה.  18הביקור הבכיר ביותר מהממשל הסיני מזה –בישראל  2018באוקטובר 

 ביקורים המשמעותיים של גורמים סינים בישראלעלייה בכמות הניתן להבחין בבהתאם לכך, 

(, ראש העיר שנחאי 2018(, שר המים הסיני )2018ני )ביניהם ביקור שר המדע והטכנולוגיה הסי

 (. 2019( ומזכ"ל פרובינציית סצ'ואן )2018)

 

יו"ר ומייסד עליבאבא ג'ק מא וביקורו גם בצד העסקי נרשמו ביקורים רמי דרג ובראשם ביקור 

 של האסטרטגיות והשותפויות הגלובליות ההשקעות במחלקת בכיר מנהלהראשון של טרי סונג, 

JD.com , ,מנתח  25%-מחזיקה בכהחברת הקניות המקוונות השנייה בגודלה בסין אחרי עליבאבא

 מיליון משתמשים פעילים. 300-השוק בסין עם למעלה מ

 

בין ממשלות ישראל וסין מתקיים דיאלוג קבוע המכונה ועדת  – סין-ישראל ועידת החדשנות

לקידום יחסים דיון  G2Gה פלטפורמת והיא מהוו 2014החלה בשנת סין. הועדה -החדשנות ישראל

ברמות ההנהגה  G2Gעל נושאים אחרים שעל סדר היום בין שתי המדינות ומיסוד המכניזם של ה 

  הגבוהות ביותר.

 

משק החלב בסין חווה תאוצה בשנים האחרונות אך עדיין טרם הצליח להדביק  - פרובינציית החלב

פרובינציית  הממשל החליט כיאיכות מספקת. את הסטנדרט האירופאי ולהגיע לרמת בריאות ו

ח משק החלב המקומי על ידי פיתוח אשכול רפתות חדשות ושיפור ותילפ תהווה האבהיילונגג'יאנג 

ישנן כבר מספר חברות ישראליות שמוכרות שם ציוד  מערכות ניהול ואיכות החלב ברפתות קיימות.

 אלים לפרויקט.ומוכנות מהצד הסיני גם לכיוון מימון היועצים הישר

(. ע"פ 2018ההסכם נחתם במסגרת פגישת השרים )חקלאות( בנובמבר האחרון ) – הסכם החלב

הישראלי על תעשיית החלב  יהווטרינרההסכם שנחתם, הממשל הסיני מכיר ומאשר את הפיקוח 

  ויאפשר למחלבות ישראליות לייצא מוצרי חלב ישירות לסין.

 

 סין ישראל בסחורות  נתוני סחר
 

היקף סחר 
במיליוני 

 דולרים

מאזן 
הסחר 

במיליוני 
 דולרים

אחוז היבוא 
מתוך סך 

היצוא 
 הישראלי

סכום היבוא 
במיליוני 

 דולרים

אחוז היצוא 
מתוך סך 

היצוא 
 הישראלי

סכום יצוא 
במיליוני 

 דולרים
 שנה

$8,787 -$3,201 8.29% $5,994.1 4.05% $2,792.9 2014 

$9,020 -$2,517 9.29% $5,768.1 5.08% $3,251.4 2015 

$9,224 -$2,569 8.96% $5,896.1 5.49% $3,327.6 2016 

$9,837 -$3,217 9.44% $6,527.4 5.41% $3,309.9 2017 

$15,260 -$5,672 13.67% $10,466.0 7.74% $4,794.4 2018 
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 מיליארד 4.7עם  -5.6א מאזן הסחר הודולרים ו מיליארד 15.2היקף הסחר בין ישראל לסין הינו 

 דולר יבוא סיני לישראל. יארדמיל 10.4דולר יצוא ישראלי לעומת 

  –יבוא 

בסך היבוא מסין לישראל, אחוז היבוא בשנה שעברה  4.23%חלה עלייה משמעותית של  2018בשנת 

 היימיליון דולר. עיקר העל 10.4 -. סכום היבוא הגיע השנה לכ13.67%והשנה הועמד על  9.44%עמד 

 תעשיות כימיות כימיקלים ומוצרי(, 39%) מכונות ומיכון חשמלי ומכניהגיעה מהתחומים הבאים: 

(, ומוצרי תחבורה 3%) מכשור אופטי, רפואי ואחר( 5%) גומי ופלסטיק(, 9%(, מתכות בסיס )9%)

  (. באופן כללי, ביבוא כל סוגי הסחורות השנה חלה עליה.3%)

 

-$10,000.0

-$5,000.0

$0.0

$5,000.0

$10,000.0

$15,000.0

$20,000.0

2014 2015 2016 2017 2018

General Import / Export by Year, In M $

סכום יצוא במיליוני דולרים סכום היבוא במיליוני דולרים

מאזן הסחר במיליוני דולרים היקף סחר במיליוני דולרים

2%

39%

29%

5%
3%

9%

9%

0% 3%
1%

2018-תמהיל יבוא הסחורות 

תוצרת חקלאית טרייה  
ומוצרי מזון

מכונות ומיכון חשמלי  
ומכני

אחר

גומי ופלסטיק

רפואי  , מכשור אופטי
ואחר

כימיקלים ומוצרי  
תעשיות כימיות
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 –יצוא 

 מגידולבעיקר  הושפע ת שיא ליצוא הסחורות מישראל לסין. היצוא בשנה זוהייתה שנ 2018שנת 

 -כ של חריג בשיעור עלייהרשם  לסין אשר הוביל לכך שהיצוא, אלקטרונים רכיביםשל  ביצוא חד

 לשם .דולר מיליארד 4.7 -כ של שיא להיקף טיפס והוא 2017בשנת  להיקפו בהשוואה 50%

 היצוא ענפי ביתר גם דולר. מיליארד 3.2 -בכ למדינה יצואהסתכם ה כולה 2017 בשנת השוואה

 ,החזקה החיובית למגמה בהתאם .דאשתקד לקו המגמה ישיר בהמשך עליות נרשמו העיקריים

 2018 שנת לסוף נכון והוא עומד השנה גם לגדול המשיךאסיה  ליבשת הכולל ביצוא סין של חלקה

 2017-ב 37.5% לעומת זאת(לאסיה  מישראל המיוצאות הסחורות מסך 46% -כ של שיא היקף על

 .2015) בשנת- 27.5% ו 2016 -ב 32%

 דולר מיליארד 3 -עמד על כ אלקטרוניםה רכיביםהסחורות לסין, יצוא ה יצואתמהיל מבחינת 

 .. כאמור, עליה משמעותית משנה קודמת ונתח מרכזי ביצוא של ישראל לסין לאותה שנה(68%)

(, כימיקלים 16%מכשור אופטי, רפואי ואחר )שנה שעברה הינם ליה מתחומים נוספים בהם חלה ע

(, תוצרת 2%(, פנינים, אבנים ומתכות יקרות )3%( גומי ופלסטיק )10%ומוצרי תעשיות כימיות )

נראה כי ברוב התחומים חלה עלייה השנה . (1%( ומוצרי תחבורה )2%רי מזון )חקלאית טרייה ומוצ

  ש.וסך היצוא הועמד על שיא חד

 ותנודות שינוייםיש לציין שיצוא הסחורות מישראל לסין מאופיין בריכוזיות רבה. בהתאם לכך ל

 לסין.  הכולל מישראל השלכות משמעותיות על נתוני היצוא  ,היצואניות המובילות 10של  ביצוא

 

 

 

2%

63%

1%
3%
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10%

2%
0%
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  עסקיים יצוא שירותים
משנה קודמת.  8.5%-וצמח בכ רמיליון דול 734 -עמד על כ 2018היקף יצוא השירותים לסין בשנת 

העסקיים מסך יצוא השירותים  (32%כשליש )מהווה  ,2018שנת היקף יצוא השירותים לסין ב

. 80%-, היקף יצוא שירותי המו"פ מהווה כ2018-מתוך סך יצוא השירותים לסין ב. לאסיהמישראל 

ישראל לעולם ויש  מסך יצוא השירותים של 2%-יצוא השירותים לסין מהווה רק כ יחד עם זאת,

 מקום רב לשיפור 

 
 

 

 רכישות מיזוגים וו ישירות מסין השקעות
 

 השקעות ישירות 

מסבבי גיוס ההון של  12%-משקיעים סיניים היו מעורבים ב 2018, מתחילת שנת IVCנתוני לפי 

, 2017-ל 2015 נים של השניםביחס לנתומשמעותית אפים ישראליים. מדובר בעלייה -סטארט

 50סבבי גיוס גדולים ) 17מסבבי הגיוס. הסינים אף השתתפו בשישה מתוך  9%-7.5%על  ושעמד

 בנוסף,שיא ביחס לשנים קודמות.  המהווים 35%, דהיינו מיליון דולר ומעלה( מתחילת השנה

דולר  מיליון 20 שגייסו השנה בחברות ישראליות בכרבע מההשקעות לקחו חלק משקיעים סינים

המשקיעים מגלים מעורבות פקי ההשקעה של הסינים ניתן לראות שכיום בבחינת או ומעלה.

 ר. בחברות בוגרות יותר, שמגייסות סכומים גדולים יות

 

 השקעות סיניות בפרויקטים בתחום התשתיות  

בשנים האחרונות ניתן לראות מעורבות גוברת של חברות סיניות בפרויקטים בתחום התשתיות כגון 

קטים יהקמת נמל חדש בחיפה. בפרונמל אשדוד והרחבת הקלה בת"א, הרכבת הקו האדום של 

כוללים  BOTמעורבים חברות ענק מסין בתחום הבניה וההנדסה. פרויקטים מסוימים במתכונת של 

הסינית שזכתה במכרז להקמת נמל  SIPGהשקעה משמעותית מצד החברות הסיניות. כך חברת 

 בפיתוח התשתית. ₪ מיליארד -חיפה החדש נדרשה להשקעה של כ
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 :סיןוהסכמי סחר הדדיים בין ישראל 

שנת  שם ההסכם

חתימה על 

 ההסכם

האם ההסכם 

 בתוקף?

תכנית העבודה התלת שנתית בנושא שיתוף פעולה בין 

 2018-2021ישראל לסין בתחום החדשנות לשנים 

 כן 2018

פעמית לסין למחזיקי -הסכם בנושא אשרת כניסה רב

 ל למחזיקי דרכון לאומי סיני דרכון ישראלי ולישרא

 כן 2016

הצהרה משותפת בין רשות  –פארק החדשנות בצ'אנגז'ו 

לעידוד  CIPיוזמת החדשנות וממשלת צ'אנגז'ו על חיזוק 

   שילוב של חברות ישראליות בפארק החדשנות

 כן )לא מחייב(  2018

בין ממשלת ישראל  (השלישי)הפרוטוקול הפיננסי 

 לממשלת סין 

 ן כ 2010

הסכם העסקת עובדים זרים סינים בישראל בסקטורים 

 ספציפיים 

 כן  2017

 כן 2013 הלבנת הון  סורהסכם אי

 

 הכלכלי בבייג'ינג  הנספחתובנות 
 הישראלי שהייצוא אף על ב.ארה" אחרי ישראל, מדינת של בגודלה השנייה הסחר שותפת הינה סין

לסין בשנת  חברות היצואניות החדשותמספר ה לעיל, בפירוט שתואר כפי ביותר ריכוזי הינו לסין

מהשנה הקודמת.  27%עליה של  158ל עמד ע ,אלף דולר 100-משגובה היצוא שלהן היה גבוה  ,2017

בסין, זיהינו בעבודתנו המשך למגמה לפיה חברות ישראליות מחפשות פעילות עסקית  2018בשנת 

 ות, מפיצים או שותפים., לקוחבין אם מדובר בחיפוש אחר משקיעים סינים

עבור חברות ישראליות, הצעירות ברובן, יצירת חיבורים עסקיים  .השוק הסיני הינו שוק מורכב

החברות הישראליות  תהליך מורכב ומאתגר מאוד. כדי לעשות זאת בצורה מושכלת, עלבסין היא 

תן הארוך מהרגיל. להשקיע ולגלות סבלנות רבה בין היתר בשלב המשא ומ המעוניינות לפעול בשוק

חברה הבוחנת התרחבות לשוק הסיני חייבת להגדיר את סין כיעד אסטרטגי, לתרגם את החומרים 

השיווקיים שלה לסינית ולהתכונן להגיע פיזית לסין מספר פעמים בשנה. שש הנספחויות הכלכליות 

שוק זה וישמחו בסין מייעצות לחברות בנוגע לכניסה לשוק הסיני ומלוות אותן בתהליך הכניסה ל

  סייע בכל עת.
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 רשימת חברות סיניות מובילות  -נספח
להלן רשימת חברות סיניות מובילות לפי סקטורים ונושאים, כאשר לכל החברות ברשימה יש קשר 

  ות של משרד הכלכלה והתעשייה בסין.  נספחויות הכלכליאחת או יותר מהל

 

 יצרניות רכב וחברות בתחום התחבורה החכמה
 נספחות אחראית מטה החברה פרטים חברהשם ה

DiDi .פלטפורמת רכב ותחבורה מהגדולות בעולם 

 
Beijing בייג'ינג 

FAW יצרנית הרכב הגדולה ביותר בסין Changchun, 

Jilin 

 בייג'ינג

BAIC  קבוצה מתחום הרכב הנמצאת בבעלות ממשלתית

עם שווי שוק של המדורגת רביעית בגודלה בסין 

 דולרמיליארד  7.8

Beijing בייג'ינג 

Dongfeng 

Motor 

Corporation 

 רכב בייצור המתמחה המדינה בבעלות חברה

 בתחום המובילות החברות ארבעת בין וממוקמת

 בסין

Wuhan בייג'ינג 

 

Yutong Bus 

.,LTDoC 

אחת מחברות הענק לייצור אוטובוסים והקמת 

ייצור ומכירה של מוצרים מרכזי מחקר ופיתוח, 

 הבתחום ז

Xian, 

 ShaanXi 

 בייג'ינג

BYD והרכבים מהמוכרות בסין.  יםיצרנית האוטובוס

נחשבת לחברת רכב מקומית מובילה, גם בתחום 

 .האנרגיה הירוקה

ZhengZhou, 

Henan 

 בייג'ינג

GAC – 

Guangzhou 

Automotive 

Group 

חברת הרכב המובילה בדרום סין. מייצרת לעצמה 

. מדובר על GAC Motorsאת הרכבים באמצעות 

ברמה  Fortune 500חברה ממשלתית, שהינה 

הגלובלית ומתרחבת גם בתחום הרכבים 

יצרנית הרכב הראשונה שתמכור האוטונומיים. 

 רכבים חשמליים לישראל.

 

Guangzhou  גואנגז'ו 

 

 

 חברות טכנולוגיה, סחר מקוון ושירותים פיננסיים
 נספחות אחראית מטה החברה פרטים שם החברה

IDUBA  פועלת כספקית חיפוש באינטרנט, המציעה

פתרונות חיפוש באינטרנט ופתרונות שיווק 

מיליארד  94.1 -באינטרנט עם שיווי המוערך בכ

 דולרים.

Beijing  בייג'ינג 

JD.com חברה מתחום ה-E-COMMERCE  והינה

מהמובילות ביותר בשוק העולמי אשר עוסקת 
Beijing בייג'ינג 
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ומוצרי במכירה מקוונת של מוצרי אלקטרוניקה 

סחורה כללית, כולל מוצרי אודיו, וידאו וספרים 

 מיליארד דולר.  44.5-ושוויה מוערך ב

Tencent גיימינג, סיני המתמחה ב קונגלומרטAI וב-IOT ,

חברת ההשקעות הגדולה בעולם עם שווי שוק של 

מיליארד, החברה הרווחית ביותר באסיה,  580$

 .WeChatמייסדת 

 

Beijing   גואנגז'ו 

Alibaba 

Group 

הסינית אשר נוסדה ע"י  Ecommerce -ענקית ה

ג'ק מא, המספקת פטלפורמת סחר מקוון, 

שירותי תשלום מקוון, שירותי מחשוב ענן ועוד. 

מיליארד  507-עמד על כ 2018-שווי החברה נכון ל

    דולר

Hangzhou שנחאי 

DiDi ם.פלטפורמת רכב ותחבורה מהגדולות בעול 

 
Beijing בייג'ינג 

PingAn  חברה פיננסית אשר בבעלותה בנקים וחברת

 הביטוח הפרטית הגדולה ביותר בסין.

 

Shenzhen גואנגז'ו 

Union Pay  ענקית השירותים הפיננסיים משנחאי וחברת

מיליארד  3.5האשראי השנייה בגודלה בעולם )

כרטיסי אשראי(. החברה פועלת לשווק שירותים 

 לסין. גם מחוץ 

Shanghai  שנחאי 

 

 

 יצרניות מובייל וחברות אלקטרוניקה
 נספחות אחראית מטה החברה פרטים שם החברה

Xiaomi  יצרנית הסמארטפונים הרביעית בגודלה בעולם

 .ואחת מחברות האלקטרוניקה הגדולות בסין
Beijing  בייג'ינג 

Haier  קבוצה המתמחה בתחום מכשור אלקטרוניקה

מפתחת, מייצרת ומוכרת מוצרי אשר מעצבת, 

 מיליון דולר. 17.3אלו ושווי שוק של 

 

Qingdao  בייג'ינג 

OPPO  '1יצרנית הסמארטפונים המובילה בסין )מס 

 ( והיצרנית הרביעית המובילה בעולם2016בשנת 

 .)חברה פרטית(

 

Dongguang גואנגז'ו 

Huawei   יצרנית ציוד הטלקום הגדולה בעולם, ממוקמת

ובעלת  Fortune 500-ברשימת ה 83-ה במקום

 .מרכז מו"פ בישראל

 

Shenzhen  גואנגז'ו 
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VIVO .מיצרניות הסמארטפונים המובילות בסין 

 
Dongguang גואנגז'ו 

OnePlus   חברת בת שלBBK Electronics מייצרת ,

מדינות  40סמארטפונים ומוצרים נוספים במעל 

 בעולם.

 

Shenzhen גואנגז'ו 

Midea  הביתיים נית הרובוטים ומוצרי החשמל יצר

ברשימת  323-הגדולה בעולם. מדורגת במקום ה

Fortune 500. את חברת  2017רכשה ב

Servotronix .הישראלית 

Beijiao, 

Guangdong 

 גואנגז'ו

ZTE מדינות  160-התקשורת שמוכרת במעל ל ענקית

אחת מחמש יצרניות בעולם. הינה 

 .הסמארטפונים הגדולות בסין

 

Shenzhen גואנגז'ו 

Skyworth  ת, מוצרי אלקטרוניקה טלוויזיויצרנית

וסמארטפונים. מפורסמת בזכות היותה היצרנית 

 .Set-top-boxהגדולה ביותר בסין ל

 

Shenzhen גואנגז'ו 

Sichuan 

Changhong 

Electric Co 

 ואן'סיצ במחוז הגדולה האלקטרוניקה חברת

, ייםומסחר ביתיים חשמל במוצרי המתמקדת

 .חכם לייצור באפליקציות וכן

 

Mianyang, 

Sichuan 

 צ'נגדו 

DJI   יצרנית מצלמות ורחפנים. החברה המובילה

 .ביותר בסין לתחום זה

 

Shenzhen  גואנגז'ו 

BOE 

Technology 

 Group 

שווי שוק  ספקית של מוצרי תצוגה ופתרונות עם

 מיליארד דולר. 24.1של 
Beijing  בייג'ינג 

Coolpad  חברת טלקום גדולה ויצרנית סמארטפונים  ,

Wearable devices מערכות הפעלה ,

 ואפליקציות.

Shenzhen גואנגז'ו 

Nubia 

Technology  

 .יצרנית סמארטפונים

 

Shenzhen גואנגז'ו 

 

 

 חברות תשתיות, נדל"ן והשקעות 
 נספחות אחראית מטה החברה פרטים שם החברה

CRRC במחקר העוסקת בעולם הגדולה הרכבות יצרנית 

 של וחכירה, שיפוץ, מכירה, ייצור, עיצוב, ופיתוח
Beijing בייג'ינג 
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 מיליארד 41 של שוק שווי עם תחבורה כלי

 דולרים
China Railway 

Group Ltd  

מיליארד דולר  25.3קבוצה בעלת ערך שוק של 

המציעה מגוון רחב של שירותים הקשורים 

סקר, תכנון  לבנייה, הכוללת בניית תשתיות,

 וייעוץ שירותים, ציוד הנדסי וייצור רכיבים. 

 

Beijing בייג'ינג 

China Railway 

Construction 

Corp.  

, בנייה: מגזרים חמישה באמצעות פועלת

 עסקי ותפעול ן"נדל, ייצור, וייעוץ תכנון, סקירה

 .דולר מיליארד 20.3 הינו שלה השוק שווקי. אחר
Beijing בייג'ינג 

R&F חברות הנדל"ן הגדולות בפרובינציה, בעליה של מ

חברת הספורט על שמה )עלתה לכותרות בישראל 

את  בעלותה על חברת הספורט שקנתה בשל

 420החברה בעלת שחקן הכדורגל ערן זהבי(. 

 ערים שונות בעולם. 140-פרויקטים ב

Guangzhou גואנגז'ו 

Country 

Garden 

)היו"ר  חברת הנדל"ן מהגדולות ביותר בסין.

מדורגת במקום  הינו האדם השלישי בהונו בסין(

 .Fortune 500ברשימת  353-ה
Fushan גואנגז'ו 

uafaH  חברת נדל"ן בעלת מהגדולות בסין, בעלת עשרות

פרויקטים בכל רחבי סין. החברה שואפת 

להתרחב לתחומים נוספים כאשר השאיפה 

החברות  500המרכזית היא להיכנס לרשימת 

 סין. הגדולות ב

Zhuhai גואנגז'ו 

Evergrande  280-פרויקטים ב 810חברת נדל"ן ענקית, בעלת 

מיליארד דולר.  300ערים שונות בסין בשווי 

 . Fortune 500ברשימת  138-ממוקמת במקום ה

 

Shenzhen גואנגז'ו 

Wanda  לאומי להשקעות ונדל"ן.-קונגלומרט בין Beijing בייג'ינג 

SDIC Power 

Holdings  

קבוצה העוסקת בבנייה, השקעות וניהול 

פרויקטים בתחום האנרגיה. שווי השוק שלה 

  מיליארד דולר. 7.6הינו 

Beijing בייג'ינג 

CIC   תאגיד השקעות ממשלתי מהגדולים ביותר

עם הון רשום של  2007בעולם, הוקם בשנת 

 מיליון דולר.  200למעלה מ
Beijing בייג'ינג 

Legend 

Holdings  

עלת באמצעות שתי פלטפורמות עסקיות פו

עיקריות, השקעות אסטרטגיות והשקעות 

מיליארד  7.7פיננסיות. ערך השוק שלה הינו 

  דולר.

Beijing בייג'ינג 

CITIC   ,קבוצה המתמקדת בעיקר בשירותים פיננסיים

 משאבים ואנרגיה, ייצור, קבלנות הנדסה ונדל"ן

 מיליארד דולר.  46.5עם שווי שוק של 

Beijing בייג'ינג 
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Sinopec   חברה העוסקת בחקר, ייצור, ושינוע של מוצרי

מיליארד  138.6נפט כאשר שווי השוק שלה הינו 

 דולר. 

 

Beijing בייג'ינג 

Chimelong   .בבעלות החברה פארקים, מסעדות, מלונות

פארקי השעשועים והקירקס הינו מהמפורסמים 

 ביותר בסין

 

Guangzhou גואנגז'ו 

 

 

 מכשור רפואי ופרמצבטיקה
 נספחות אחראית מטה החברה פרטים שם החברה

Sinopharm   אחת הקבוצות המובילות בסין בתחום

 11.7-הבריאות והרפואה, עם שווי שוק של כ

 מיליארד דולר.
Shanghai שנחאי 

Tianjin 

GreenPine 

Pharma  

חברה העוסקת בשיווק מוצרי בריאות בסין 

 10-סניפים ברחבי סין ו 35ומחוצה לה, בעלת 

 שותפויות עם חברות בינלאומיות.
Tianjin בייג'ינג 

China Meheco   חברות, עוסקת  17חברת החזקות שבבעלותה

במחקר ופיתוח, ייצור ומכירות בענף 

 2.45הפרמצבטיקה, בעלת שווי שוק של 

 מיליארד דולר.

Beijing בייג'ינג 

Sichuan Haisco 

Pharmaceutical 

Group 

, בסין בגודלה השלישית הפרמצבטיקה חברת

 .סין ברחבי חולים בתי 3,000-לכ מוכרים

 
Chengdu צ'נגדו 

Taiji Group  בדירוג המובילה ינג'ונגצ'מצ פרמצבטיקה חברת 

Fortune 500. 
Chongqing צ'נגדו 

Chongqing 

Zhifei Bio-

pharmaceutical  

 ישוו לפי ן'שנז בבורסת הנסחרת תרופות חברת

 צ'נגדו Chongqing .יואן מיליארד 2.5 של

Sichuan Kelun 

Group  

 הוותיקות הפרמצבטיקה מקבוצות אחת

 נסחרת, עירוי לתרופות המובילה והספקית

 .ן'שנז בבורסת
Chengdu צ'נגדו 
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 חקלאות, מים ואנרגיה
 נספחות אחראית  מטה החברה פרטים  שם החברה 

Elion Group  ק המתמקדת בשיקום חברה מתחום הקלינט

ת, אנרגיה ירוקה והגנה על סביבה אקולוגי

 .הסביבה
Beijing בייג'ינג 

New Hope 

Group  

 הנמנית החי ומן האדמה מן החקלאות קבוצת

 ונמצאת Fortune 500-ה חברות רשימת על

 .ואן'סיצ במחוז

Chengdu צ'נגדו 

Tongwei 

Group  

 על הנמנית החי ומן הימית החקלאות קבוצת

 במחוז הנמצאת Fortune 500-ה חברות שימתר

 .ואן'סיצ

Chengdu צ'נגדו 

Yunnan 

Yuntianhua 

Group  

 ברשימת המככב יונאן ממחוז הדשנים מותג

Fortune 500. Kunming צ'נגדו 

Kweichou 

Moutai Co  

 הוא גם מופיע בעולם המוביל האורז יין מותג

 .Fortune 500 ברשימת
Zunyi צ'נגדו 

 

 


