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 רקע ונתונים כלליים

   (257מתוך  4) קמ"ר 9,596,961סין : שטח

  (257מתוך  153קמ"ר )  22,072ישראל            

  (2021-ל נכוןמיליארד נפש ) 1.41: אוכלוסייה

    בייג'ינג : עיר בירה

   חד מפלגתי תחת הנהגת המפלגה הקומוניסטיתמשטר: 

  (Xi Jinpingפינג )-שי ג'יןנשיא מכהן: 

 (Li Keqiangלי קצ'יאנג ) ראש ממשלה מכהן:

 " המבוססת על הדיאלקט של בייג'ינג(Putong huaמנדרינית )": שפה רשמית

 /  (Yuan/CNYיואן ): מטבע

 (2022יוני ל יואן סיני )נכון 6.75דולר =  1             

שוכנת במזרח אסיה לחופו המערבי של האוקיינוס השקט. כמדינה בעלת שטחים  : גאוגרפיה

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

הודו, פקיסטאן,  - ובמערבוייטנאם, מיאנמר, הודו, בהוטאן ונפאל,  - בדרוםהצהוב וים סין הדרומי, 

 טג'יקיסטאן, קירגיסטאן וקזחסטאן.אפגניסטאן, 

 

 

 1 1220לשנת  אינדיקטורים כלכליים מרכזיים

 ישראל סין אינדיקאטור

 תמ"ג נומינלי
GDP, current prices 

Billions of U.S. dollars 

$17,458 $482 

 PPPתמ"ג לנפש במונחי 
Purchasing power parity; international dollars per 

capita 

$19,260 $45,750 

  שיעור הצמיחה הכלכלית
real GDP growth 

2021 – 8.1% 

2020 – 2.2% 

2019 – 6.0% 

2021 – 8.2% 

2020 – 2.2%- 

2019 – 3.8% 

 שיעור האינפלציה
Inflation rate, average consumer prices 

0.9% 1.5% 

 (2020)קלות עשיית עסקים 
 כאשר ציון נמוך מבטא תוצאה טובה 1-190ציון בין 

31 35 

 2019 מדד התחרותיות
 0-100ציון בין 

 מבטא את הציון הטוב ביותר 100כאשר 
73.9 76.7 

 -S&P 2021 A+ AAדירוג אשראי 

                                                           
1 Sources: IMF, The World Bank, World Economic Forum 
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 רקע כללי /כלכלי

סין היא המדינה הרביעית בגודלה בעולם מבחינת שטח )אחרי רוסיה, קנדה וארה"ב(, הראשונה 

מיליארד נפש( ואחת משתי הכלכלות הגדולות בעולם, יחד  1.4-אוכלוסייה )כגודל בעולם מבחינת 

 עם ארה"ב. 

חלוקה בשל סין  . התוצרטריליון דולר, שני רק לארה"ב 19.9-עמד על כ 2021התמ"ג של סין לשנת 

( 53.3%שירותים )ה ,2021בשנת  א על מדינה מתקדמת, כאשרסקטוריאלית מצביעה אף הו

 בלבד מהתמ"ג הלאומי. 7.3%-הם הסקטורים המובילים והחקלאות מהווה כ( 39.4%תעשייה )הו

כך שאחוז מדובר בשיעור חקלאי גבוה ביחס למדינות מערביות, אבל נמוך ביחס לאזור ובהתחשב ב

במונחי כוח קנייה  $21,364בכפר. התמ"ג לנפש עומד על  רמתגורעודנו  בסין אוכלוסייהגדול מה

(PPP מקום ,)96.8%( עומד על 15ואחוז יודעי קרוא וכתוב במדינה )מעל גיל בעולם  76. 

ין ביצעה תהליך של מעבר מכלכלה ריכוזית , ס70-החל מסוף שנות ה תפיסה כלכלית של השלטון:

הממשל הסיני פועל להטיית הכלכלה הסינית ממודל בעשור האחרון וסגורה לכלכלה מוכוונת שוק. 

, אשר שמה דגש על מדיניות ויצירת "Designed in China" למודל של "Made in China" של

כתוצאה ממשבר הקורונה סין למעצמה טכנולוגית וחדשנית. שתהפוך את  ,סביבה עסקית תומכת

שמטרתה  Dual Circulation-המדיניות  את הגה נשיא סין ,ומהאווירה העסקית הבינלאומית

 2021-25לשנים  14-בתכנית החומש ה, . במקביל לכךלהגביר את הצריכה של תוצרת מקומית בסין

ודגש על פיתוח יכולות  שאיפה לעצמאות טכנולוגיתהושם דגש על מספר תחומים מרכזיים, ובהם: 

, בינה מלאכותית, חקר המוח, גנטיקה וביוטכנולוגיה, בריאות, חקר 5G-ה בתחומיטכנולוגיות 

-בבמסגרת זו, למשל,  הוגדר כי ההשקעה במו"פ תוגדל החלל והים ותעשיית המוליכים למחצה. 

והעלאת רמת החיים בו,  פיתוח הכפר יעל נושאבתכנית החומש כן, הושם דגש -כמובכל שנה.  7%

 .והגברת הילודה התמודדות עם הזדקנות האוכלוסייהוכן  נושאי איכות הסביבהעל 

 

 :שינויי חקירה רגולטוריים/השקעות זרות

החוק החדש מעניק יותר זכויות . (FDI) נכנס לתוקף חוק ההשקעות הזרות בסין, 2020תחילת ב

, אוסר על הממשל לכפות העברת על הקניין הרוחני  ההגנה , מחזק אתלחברות זרות הפועלות בסין

לא תבצע הלאמה של חברות זרות הפועלות בה. מבטיח שהממשלה הסינית ו לסין טכנולוגיות זרות

  קודם לכן.היו כל זאת במטרה לספק ביטחון והזדמנויות שוות לחברות זרות שלא 

(, ODIדרמטית בהיקף ההשקעות הזרות היוצאות מסין ) ירידהבשנים האחרונות, ניתן לראות 

בהמשך  מדוברמיליארד דולר.  145.2-היקף ההשקעות הזרות שיצאו מסין הוערך בכ 2021-כאשר ב

היא שינוי במדיניות הסינית כלפי  כךהסיבה לובהיקפי ההשקעות הסיניות בעולם ירידה מגמת 

עם  . מדיניות זו נמשכהונועד לצמצם בריחת הון מסין 2016השקעות סיניות מחוץ לסין שחל בסוף 

ביר את הפיקוח הכביד את הרגולציה והגאשר הממשל הסיני  של התגברות הגישה ההגנתית

בכל התחומים, אך בעיקר בסקטורים כגון נדל"ן, ספורט וקולנוע, שהממשל על השקעות הממשלתי 

 2זיהה כתחומים פחות אסטרטגיים.

                                                           
2 Source: EY, Overview of China Outbound Investment of 2021. 

https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_cn/topics/coin/ey-overview-of-china-outbound-investment-2021-bilingual.pdf
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 "מלחמת הסחר" בין סין לארה"ב:

, 2018במרץ  , אנו עדים למחלוקת בין ארה"ב וסין סביב סוגיות בתחום הסחר.2018החל משנת 

, דונלד טראמפ, על כוונתו להטיל מכסי מגן על מוצרי טכנולוגיה דאז ארה"בהצהרתו של נשיא 

המיובאים מסין, הובילה להסלמה ועלייה בכמות המכסים ששני הצדדים הטילו זה על מוצריו של 

, חתמו ארצות הברית וסין על 2020בינואר  15-זה, בהיקפים הנעמדים במאות מיליארדי דולרים. ב

 התחיל תהליך הסדרה של סוגיות כלכליות בין שתי המעצמות. הסכם ביניים שנועד ל

וחילופי הממשל בארה"ב לא שינו את המצב בין  2020חתימת ההסכם בינואר יחד עם זאת, 

המדינות. נראה שהצדדים מקיימים את תנאי ההסכם אך המתיחות בין המדינות אינה מתרכזת 

 .וגיים נוספיםוזולגת לתחומים טכנול ,במכסים ורכש של סחורותרק 

 מגפת הקורונה:

החלה  2020( שבסין, ומאמצע פברואר Wuhan) ווהאן בעיר 2019בדצמבר  המגפה פרצה לראשונה

להתפשט במהירות לכל רחבי העולם. המגפה הביאה להאטה משמעותית בפעילות הכלכלית של 

חציון השני של הכלכלית בלאור ההתאוששות  .סין, הן פנימית והן במסחר ובהשקעות בינלאומיות

שהציגה צמיחה  יחידההגדולה הוהייתה לכלכלה  2.2%, סין סגרה את השנה עם צמיחה של 2020

 . 8.1%המגמה המשיכה וסין רשמה צמיחה מרשימה נוספת של  2021-ב חיובית.

את סין קורונה וההערכות הן שהמדיניות תלווה -סין ממשיכה לדבוק במדיניות אפס, 2022גם לתוך 

דוגמת . בשל מדיניות זו ערים שלמות נכנסות לסגרים ברמות שונות )סגר מלא כ2023עד לפחות 

, הכניסה לסין לאנשי עסקים מאתגרת בעת הזושנגחאי או סגרים חלקיים כדוגמת בייג'ינג(. גם 

פיזית ישנה חשיבות לנוכחות כיום, יותר מתמיד,  .יום 14ודורשת בידוד במלון ממשלתי של לפחות 

בסין כדי לעשות עסקים. לעדכונים במדיניות הכניסה לסין ניתן להתעדכן ישירות מול הנספחים 

 .הכלכליים



 

 

 תעשיות בולטות/ מאפייני הכלכלה המקומית

 בסחורות:נתוני הסחר 

 סכום יצוא לעולם שנה

 במיליארדי דולרים

 סכום יבוא מהעולם

 במיליארדי דולרים

מאזן 

 מסחרי

2021 3,362 2,684 678 

2020 2,590 2,070 520 

2019 2,499 2,079 420 

 

 :1220שותפות הסחר הגדולות לשנת 

 :יצוא סחורות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(, מוצרי 16.3%(, מכונות ומיכון חשמלי )26.7%מוצרים אלקטרוניים ) מוצרי היצוא העיקריים הם:

 (.2.9%)ורפואי (, ומכשור אופטי 3%(, צעצועים )3.5%(, רכבים )3.8%(, מוצרי פלסטיק )4%ריהוט )

 

 :יבוא סחורות

 
 יבוא 

 במיליארדי דולרים

אחוז מסך היבוא 

 של סין

 מאזן מסחרי

 במיליארדי דולרים

-71.41 9.3% 249.9 טאיוון  

%7.9 213.4 דרום קוריאה  64.6-  

%7.6 205.5 יפן  39.7-  

 327.2 6.7% 181 ארה"ב

-97.3 6.1% 163.7 אוסטרליה  

 

(, עופרת, סיגים ואפר 15%(, מינרלים )24.8%מוצרים אלקטרוניים ) מוצרי היבוא העיקריים הם:

(, ומוצרי פלסטיק 3.2%(, רכבים )4%(, מכשור אופטי ורפואי )8.6%(, מכונות ומיכון חשמלי )10%)

(3% .) 

 

 

 

 
 יצוא

 במיליארדי דולרים

אחוז מסך היצוא 

 של סין

 מסחרימאזן 

 במיליארדי דולרים

 327.2 17.2% 577.1 ארה"ב

 339.7 10.4% 349.4 קונג-הונג

 -39.7 4.9% 165.8 יפן

 -64.6 4.4% 148.8 דרום קוריאה

 45.6 4.1% 137.9 וייטנאם
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 חברות גדולות ומרכזיות בסין:

 124חברות סיניות, לעומת  135 הופיעו 2021לשנת  Fortuneהחברות הגדולות של מגזין  500בדירוג 

( ואזור גואנגז'ו 19(, אזור שנגחאי )59מרבית החברות הללו ממוקמות בבייג'ינג ). 2020-בחברות 

  כאן.(. לרשימה המלאה, לחצו 15)

לנספחויות הכלכליות של משרד בסוף הסקירה ניתן למצוא רשימה של חברות סיניות מובילות עמן 

מבין החברות, תוכלו למצוא חברות בתחומי האוטומוטיב, . הכלכלה והתעשייה בסין יש קשר

האלקטרוניקה, סחר מקוון, שירותים פיננסים, מכשור רפואי ופרמצבטיקה, אנרגיה, חקלאות, מים 

 ועוד. 

 סקטורים מרכזיים בכלכלה הסינית

יבות עליונה עבור הממשל הסיני. מדובר בתחום שמופיע חש תבעלהינה חקלאות ה חקלאות:

בתכנית החומש האחרונה, כמו בכל תכניות העבר, ויש בו צורך ממשי בטכנולוגיות ופתרונות 

שחברות ישראליות יכולות לספק. עקב הפוטנציאל הרב בתחום, ישנן עשרות חברות טכנולוגיה 

הן ריות מקיימות אירועים רבים בתחום חקלאית ישראליות הפועלות בסין, והנספחויות המסח

 כדי לעודד חברות חדשות להיכנס לשוק. והן במטרה לאתר הזדמנויות עסקיות עבור חברות אלה, 

סין היא יצרנית הרכב הגדולה בעולם, עם שוק מתפתח של רכבים חשמליים שנוצר  אוטומוטיב:

אוויר במדינה. בשנים כתוצאה מרגולציה שהעביר הממשל המרכזי בעקבות בעיות זיהום ה

האחרונות, הנספחויות המסחריות שמות דגש על תחום זה ונוצרו כתוצאה מכך מספר שיתופי 

פעולה טכנולוגיים והשקעות בחברות אוטומוטיב ישראליות. אומנם משבר הקורונה הוביל לפגיעה 

  .זה לא המצב כיוםאך משמעותית בשוק הרכב הסיני, 

סקטור זה חווה את הצמיחה הגדולה ביותר ביצוא הישראלי לסין בשנה החולפת.  ציוד רפואי:

בסין גוברת בשנים האחרונות, בעיקר בתחום הטיפול במחלות מתקדם הדרישה לציוד רפואי 

נתן העדפה י, כי ת14-הגיל השלישי. ממשלת סין הגדירה, כחלק מתוכנית החומש הוכרוניות 

אות וחדשנות, בכדי לשפר את התעשייה הקיימת ולעודד ותמיכה ממשלתית בתחומים של ברי

חברות זרות מהתחום לפעול בסין. משבר הקורונה הרחיב אף יותר את העניין בתחום, ואנו צופים 

השקעות ממשלתיות ופרטיות רבות במטרה לשפר את מערכות הבריאות במדינה. מנגד, כניסה 

מינהל ליך הרישום ואישור המוצרים ע"י לשוק הציוד הרפואי בסין דורשת השקעת משאבים בתה

על אף הקשיים שנלווים להליך, ישנן לא (. CFDA-)או בשמו הקודם, ה NMPA-, ההתרופות הסיני

מעט חברות ישראליות שכבר פועלות או בתהליכי כניסה לשוק הסיני. הביקוש לציוד רפואי 

הזדמנויות חסר תקדים לחברות והשוק הענק בסין יוצרים חלון  מתקדם, התמיכה הממשלתית

 זרות שבוחרות לפעול במדינה.

סין היא יצרנית של תרופות סיניות מסורתיות וגם של תרופות קונבנציונליות.  :פרמצבטיקה

גם תעשיית הפרמצבטיקה המערבית )הקונבנציונלית( בסין צומחת בשנים האחרונות ואיתה גדל 

סין  2021-וב ,תהליך שהחל עוד קודם לכןאיצה המגפה ה .היקף הייצור השנתי של תרופות אלה

מיליארד דולר. תעשיית  41.8מיליארד דולר וייבאה תרופות בשווי  38.5ייצאה תרופות בשווי 

מערביות יוצרת  התרופות בסין נעה לכיוון הרפואה המערבית בצעדי ענק, וההתעניינות בטכנולוגיות

https://fortune.com/global500/2021
https://fortune.com/global500/2021
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גם כאן, הכניסה לשוק התרופות  לפעול בסין. הזדמנות עסקית אדירה לחברות ישראליות ששואפות

 .NMPA-ידי ה-הסיני דורשת משאבים בתהליך הרישום ואישור המוצרים על

AI :הממשל הסיני שם דגש על פיתוח תחום הבינה המלאכותית והיכולות הנגזרות  ורובוטיקה

מכך, בהן ביג דאטה, רובוטיקה ורפואה מתקדמת. התוכנית הלאומית להפיכת סין למובילה בעולם 

מיליארד  150-הסיני יגיע בשנת היעד ל AI-, חוזה כי היקף שוק ה2030עד  AI-בתחום טכנולוגיית ה

ראשון בתוכנית עוסק בכינון סטנדרטים, אתיקה, מדיניות לאומית וחוקית דולר בשנה. השלב ה

 .AI-לשימושים השונים של טכנולוגיית ה

, היקף ההשקעה של ממשלת סין בשוק האנרגיה IEEFA-לפי ה אנרגיה ירוקה וקלינטק:

קיעה הגדולה ביותר בעולם של ארה"ב ובכך להפוך את סין למש ההמתחדשת צפוי לעקוף את ז

. סין כבר עברה את האיחוד האירופי בהוצאות על מחקר ופיתוח, שימוש בכלי רכב חשמליים וםבתח

רישות המדינה בתשתיות חשמל. כמו כן, בשנים האחרונות, הממשל הסיני פועל להורדת הזיהום דו

הסביבתי על ידי העברת רגולציה וקידום תכניות לטיהור מים והפחתת זיהום אוויר. המעורבות 

אחת השחקניות המובילות כ התושל סין בתחום האנרגיה הירוקה והקלינטק ממצבות אגוברת ה

 בסקטור זה בעולם.

ענף הייצור המתקדם בסין ממשיך להתפתח במהירות והצפי הינו כי סין תמשיך  ייצור מתקדם:

שהממשל הסיני שם על  למלא תפקיד חשוב בתהליך הייצור העולמי גם בעתיד. לאור הדגש הרב

על מנת לייצר הזדמנויות חדשות עבור טכנולוגיות  פועלותהנספחויות המסחריות  סקטור זה,

 .וכבר ישנן עשרות חברות ישראליות שפעילות בתחום בסין ופתרונות ישראלים מהתחום

סין היא היצרנית מספר אחת בעולם של רוב מוצרי הצריכה. בנוסף, סין כמדינה  :מסחר מקוון

צורכת המון. מדובר בענף משמעותי מאוד בכלכלה הסינית וכן  -אוכלוסייה הגדולה בעולם מבחינת 

בתחום שסין מובילה בו לא רק פנימית, אלא בייצוא לכל העולם, במיוחד למדינות השכנות במזרח 

 אסיה.

ב לה קמו עוד מאות יהסינית היא חברת המשחקים הגדולה בעולם. מסב Tencentחברת  :גיימינג

שפונות הן לקהל המקומי והן לשווקים הבינלאומיים. מדובר בתעשייה  גיימינגחברות בתחום ה

 גדולה עם חברות טכנולוגיה שמעורבות, מעצבים ומתכנתים. 

 העולם הסכמים בילטרליים משמעותיים של סין עם יתר מדינות
 ארגונים בינ"ל:

- OECD :לא 

- WTO :(2001)דצמבר  כן 

 יש הסכם סחר:  מדינות שאיתן לסין

(, פקיסטן,  Asia Pacific Trade Agreement) ASEAN ,APTAלסין הסכמי סחר חופשי עם 

קמבודיה, מאוריציוס, צ'ילה, אוסטרליה, ניו זילנד, סינגפור, פרו, קוסטה ריקה, המלדיביים, 

דרום קוריאה, איסלנד, שוויץ, שני הסכמים לשיתוף פעולה ויחסים כלכליים קרובים עם גאורגיה, 

, הסכם סחר חופשי שכולל בתוכו גם את ברוניי, RCEP, חתמה סין על 2020-, ובהונג קונג ומקאו
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הינו הסכם הסחר מלזיה, תאילנד, הפיליפינים, אינדונזיה, וייטנאם, לאוס, מיאנמר, ויפן. הסכם זה 

  מהתמ"ג העולמי. 30%-שי הנרחב ביותר בעולם, כאשר המדינות השותפות מייצגות כהחופ

 .(CAIסין והאיחוד האירופי השלימו את המו"מ להסכם השקעות ) 2020בדצמבר בנוסף לכך, 

 Gulf Cooperationשונים של משא ומתן: םהסכמי סחר חופשי הנמצאים בשלבי 9כמו כן, ישנם 

Council (GCC)נורבגיה וישראלהרשות הפלסטיניתקוריאה, מולדובה, פנמה, -לנקה, יפן-, סרי ,. 

 היתכנות עם קולומביה, פיג'י, נפאל, גינאה החדשה, קנדה, ומונגוליה.  קריסמתקיימים בנוסף, 

( הינו הסכם שהיה אמור להיות אחד מהסכמי הסחר המקיפים TPP-פסיפית )ה-השותפות הטרנס

והמתקדמים ביותר כיום. מדובר היה במרכיב מרכזי באסטרטגיית "ציר לאסיה" של נשיא ארה"ב 

וההסכם מעולם לא נכנס  TPP-לשעבר, ברק אובמה. עם בחירתו של טראמפ, ארה"ב פרשה מה

מדינות שהיו שותפות להסכם  11מה על ידי , שנחתCPTPP-כך נולדה שותפות הלתוקף. מתוך כך, 

המקורי מלבד ארה"ב )אוסטרליה, ניו זילנד, יפן, סינגפור, ברוניי, מלזיה ווייטנאם, קנדה,  TPP-ה

, 2021שלהי ב .2018באוקטובר  30-נכנס לתוקף רשמית ב  CPTPP -מקסיקו, צ'ילה ופרו(. הסכם ה

 . CPTPP-סין הגישה בקשה להצטרף ל

. בזכות סין גודל השוק של 2022מדינות נכנס לתוקף בתחילת  15שנחתם על ידי  RCEP-ההסכם 

, כמעט כפול מערכו המסחרי השנתי והתמ"ג גם CPTPPגדול פי חמישה מזה של  RCEP -הסכם ה

 .RCEP -נתפס על ידי רבים כמקיף ועמוק יותר מאשר ה CPTPP -יחד. עם זאת, הסכם שותפות ה

מראה את רצונה החזק לקדם שינויים , גם אם מהפכניים,  CPTPP -הסכם הבקשת הכניסה שלה ל

 במדיניות הסחר והכלכלה שלה.

 .באשר לישראל, בין המדינות מתקיים משא ומתן להסכם סחר חופשי

 ים האחרונותסין בשניוזמות מרכזיות של ממשלת 

צוין  2021-2025לשנים  14-כפי שצוין לעיל, בתכנית החומש ה –השאיפה לעצמאות טכנולוגית 

 Made inלראשונה שסין שואפת לעצמאות טכנולוגית בסקטורים מסוימים. בהמשך לתכנית 

China 2025 ומטרתה הייתה לפתח יכולות טכנולוגיות ויצרניות בסקטורים  2015-שפורסמה ב

פואי, רובוטיקה, בינה מלאכותית ועוד, הממשל מתקדמים מגוונים, כגון ספנות, תעופה, מכשור ר

הסיני הגדיר לעצמו לפתח יכולות בתחומים נוספים בחמש השנים הקרובות. בין היתר צוינו 

, בינה מלאכותית, חקר המוח, גנטיקה וביוטכנולוגיה, בריאות, חקר החלל 5G-תחומי ה במפורש

 והים ותעשיית המוליכים למחצה.

 

, Xi Jinpingכנית אסטרטגית שהגה נשיא סין,  היא ת גורה והדרך"()"הח וזמת דרך המשי החדשהי

ליצור חיבור גיאוגרפי, הן היא . מטרת היוזמה 2015כחלק מתוכנית החומש של סין באוקטובר 

אסיה, דרום -יבשתי והן ימי, בין סין לבין שאר מדינות העולם. התוכנית כוללת את מדינות אירו

מדינות ביבשת אפריקה. על ידי חיבור גיאוגרפי זה, ניתן יהיה להעביר ומערב אסיה, אירופה וכן 

סחורות מסין ליתר מדינות העולם בקלות רבה יותר, דבר שצפוי להוריד מחירים ולהגביר נגישות 

 (Asian Infrastructure Investment Bank)-למוצרים הסינים. במסגרת היוזמה ובאמצעות ה

AIIBבפרויקטי תשתית במדינות הרלוונטיות, דבר שמגביר את  , סין משקיעה כספים רבים
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יוזמה, לאור הואף הוזמנה על ידי הסינים להיות חלק מ AIIB-ישראל הינה חברה ב השפעתה בהן.

 מיקומה האסטרטגי המקשר בין הים האדום לים התיכון. 

 

Dual Circulation – מקומית. תכנית צריכה של תוצרת נשיא סין שמטרתה להגביר  תכנית שהגה

שנוצרה עבור סין עקב מלחמות  תזו הגיעה כתוצאה מהאווירה העסקית הבינלאומית הבעייתי

ולמי שגרם הסחר שלה עם ארה"ב, אוסטרליה ומדינות אחרות, וכן כתוצאה ממשבר הקורונה הע

יצוא סיני. יש הרואים בכך ניסיון של סין להתבודד מהעולם ולשאוף לחשש מצמיחה מבוססת 

ולת הסתמכות עצמית גבוהה יותר, אך חשוב לזכור שבמקביל יש לממשל הסיני תכניות רבות ליכ

 לפתיחות לעולם, כמו למשל יוזמת דרך המשי הנ"ל.

 

 

 

 

 



 

 

 סין-יחסי סחר ישראל 

, השנה שבה כוננו היחסים הדיפלומטיים בין ישראל לסין, מתפתח הסחר בין שתי 1992משנת 

המדינות בקצב של עשרות אחוזים מדי שנה, שהפכו את סין לשותפת הסחר השנייה בגודלה עבור 

 ישראל. 

בשנים האחרונות, התקיימו ביקורים רשמיים הדדיים שסייעו לפתיחת דלתות וחיזוק היחסים בין  

ים סימל שיא ביחס 2017המדינות. ביקורו המדובר של ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, במרץ 

 2018( בנובמבר Wang Qishangופתח את הדלת בין היתר לביקור סגן הנשיא וואנג צ'ישאנג )

שנה. בהתאם לכך, ניתן להבחין בעלייה  18הביקור הבכיר ביותר מהממשל הסיני מזה  –בישראל 

ביניהם ביקור שר המדע והטכנולוגיה הסיני  ;בישראלבכירים בכמות הביקורים של גורמים סינים 

 (. 2019( ומזכ"ל פרובינציית סצ'ואן )2018שנגחאי ) ייתעיר(, ראש 2018(, שר המים הסיני )2018)

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

הוא מנהל בכיר במחלקת ההשקעות הגלובליות והשותפויות  הראשון של טרי סונג. סונג

, חברת הקניות המקוונות השנייה בגודלה בסין אחרי עליבאבא, JD.comהאסטרטגיות של 

 מיליון משתמשים פעילים. 300-מנתח השוק בסין עם למעלה מ 25%-המחזיקה בכ

 סין:-ועדת החדשנות ישראל

החלה סין. הועדה -בין ממשלות ישראל וסין מתקיים דיאלוג קבוע המכונה ועדת החדשנות ישראל

לקידום G2G ((Government to Governmentומהווה פלטפורמת  2014את פעילותה בשנת 

ות ההנהגה ברמ G2G-מכניזם הדר היום בין שתי המדינות ומיסוד יחסים, דיון בנושאים שעל ס

במעמד שר החוץ וראש התקיים המפגש החמישי של ועידת החדשנות  ,2022נואר בי הגבוהות ביותר.

ונציגים ממשרדי הממשלה  ,וסגן הנשיא הסיני, וואנג צ'ישאנג ,, מר יאיר לפידנוכחיהממשלה ה

במסגרת נפגש זה, נחתמו מספר מזכרי הבנות והסכמים לקידום הרלוונטיים בשתי המדינות. 

 איכות הסביבה ועוד.בריאות, חדשנות,  -שיתופי הפעולה בין ישראל לסין במגוון התחומים

 

 נתוני סחר בסחורות בין ישראל לסין:

2017 2018 2019 2020 2021   

   יבוא  יצוא  יבוא  יצוא  יבוא  יצוא  יבוא  יצוא  יבוא  יצוא 

$128  $272  $140  $394  $119  $419  $134  $431  $170  $718  
 

סחורות,במיליוני 
 דולרים 

$13  $55  $13  $60  $14  $62  $14  $63  $17  $79  
שירותים  

עסקיים, 
 במיליוני דולרים  

$141  $327  $153  $453  $132  $480  $147  $495  $187  $797  

סחורות  
ושירותים 
עסקיים, 

 במיליוני דולרים 

אחוז מתוך   0.71% 0.15% 0.57% 0.14% 0.51% 0.12% 0.49% 0.14% 0.39% 0.14%
 סה"כ יצוא/יבוא 

 

 .הנתונים הם במיליוני דולרים 

  מבוססים על הערכה.  2021הסחר בשירותים לשנת 
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 בסחר בסחורות בין ישראל לסין: סקטורים עיקריים

 

מסך  8.3%-מיליארד דולר, שהם כ 4.3-עמד על כ 2021-ראלי לסין בישסחורות ההיקף יצוא ה

בהשוואה  בסך היצוא הישראלי לסין 5%-כנרשמה עלייה של בשנה זו,  הישראלי.הסחורות יצוא 

בעוד מכשור אופטי, . ממגמות מעורבות בענפי הייצוא השוניםהושפע  2021-סך היצוא ב. 2020-ל

בהתאמה, ייצוא  30%-ו 37%רפואי ואחר, כימיקלים ומוצרי תעשיות כימיות עלו בשיעור של 

נפים אלו , שלושת ע. כפי שניתן לראות בתרשים19%של  המכונות ומיכון חשמלי אחר ירד בשיעור

  צוא הישראלי לסין.החלק הארי של היאת מהווים 

מכונות ומיכון  
חשמלי ומכני

44%

,  מכשור אופטי
רפואי ואחר

30%

כימיקלים ומוצרי  
תעשיות כימיות

16%

מתכות בסיס
3%

גומי ופלסטיק
2%

תוצרת חקלאית  
טרייה ומוצרי מזון

2%

אבנים  , פנינים
ומתכות יקרות

2%
אחר
1%

2021תמהיל יצוא הסחורות 

$3,310 

$9,018 

$4,794 
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במיליוני , סך הסחר בסחורות ושירותים עסקיים
דולרים  

במיליוני דולרים,סחורות במיליוני דולרים  , שירותים עסקיים
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 ותנודות לסין מאופיין בריכוזיות רבה. בהתאם לכך, לשינוייםיש לציין שיצוא הסחורות מישראל 

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

 

 

 

 19.3%-שהם כ ,מיליארד דולר 16.6-עמד על כ 2021י מסין בשנת הישראלהסחורות היקף יבוא 

, 2020בסך היבוא מסין לישראל לעומת  26%-של כעלייה מדובר ב לישראל. הסחורות מסך יבוא

. שאר הענפים גם 33.8%-, וענף המוצרים האחרים עלה ב23.5%-מכונות ומיכון חשמלי עלו בכאשר 

 , אם כי מתונה יותר.רשמו עלייה

 :3בין ישראל לסיןנתוני סחר בשירותים 

-מיליון דולר, צמיחה של כ 535-עמד על כ 2021סין בשנת בין ישראל לשירותים ב הסחרהיקף 

( מסך יצוא 27.8%) רבעמהווה כ 2021היקף יצוא השירותים לסין בשנת  משנה קודמת. 25%

, היקף יצוא שירותי 2021-השירותים העסקיים מישראל לאסיה. מתוך סך יצוא השירותים לסין ב

יצוא השירותים לסין  .30%מהווים , ושירותים מקצועיים, מדעיים, וטכניים 33%-המו"פ מהווה כ

 מסך יצוא השירותים של ישראל לעולם ויש מקום רב לשיפור. %3-מהווה רק כ

 השקעות ישירות מסין בישראל:

עסקאות  463, דווחו 2002-2020(, בין השנים 2021מכון המחקר לביטחון לאומי )על פי מחקר של 

מיליארד  20.3העסקאות שנאמדות בסך  מתוכן דיווחו על היקפי 145השקעה סיניות בישראל. 

ות השקעה בישראל על ידי משקיעים סינים אעסק 136תועדו  2019בשנת , IVC-על פי ה דולר.

. מרבית העסקאות התבצעו בהיקפים שבין מיליון בסה"כ מיליארד דולר 1.27-2.1בסכום הנע בין 

-20עסקאות בטווח שבין  20-ו עסקאות מתחת למיליון דולר 9סה"כ(, עם  107מיליון דולר ) 20-ל

עסקאות(  42הסקטורים בהם בוצעו ההשקעות מגוונים, כגון מדעי החיים )מיליון דולר.  200

                                                           
 מבוססים על הערכה 2021נתוני  3

מכונות ומיכון  
חשמלי ומכני

40%

אחר
29%

מתכות בסיס
10%

כימיקלים ומוצרי  
תעשיות כימיות

6%

מוצרי תחבורה
5%

גומי ופלסטיק
5%

,  מכשור אופטי
רפואי ואחר

3%

תוצרת חקלאית  
טרייה ומוצרי מזון

2% 2021תמהיל יבוא הסחורות 
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 11עסקאות( וקלינטק ) 13עסקאות(, סמיקונדוקטורים ) IT (28עסקאות(,  31תקשורת ואינטרנט )

  עסקאות(.

 השקעות סיניות בפרויקטי תשתית בישראל:

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

נמל חדש בחיפה. בפרויקטים הקו האדום של הרכבת הקלה בת"א, הרחבת נמל אשדוד והקמת 

במתכונת של מתנהלים פרויקטים מה ת ענק מסין בתחום הבנייה וההנדסה וחלקחברו ותמעורב

BOTכולל השקעה משמעותית מצד החברות הסיניות. , דבר ש 

 הסכמי סחר הדדיים בין ישראל וסין:

שנת חתימה  שם ההסכם

 על ההסכם

האם ההסכם 

 בתוקף?

תכנית העבודה בנושא שיתוף פעולה בין ישראל לסין 

 2022-2024בתחום החדשנות לשנים 

 כן 2022

הפרוטוקול הפיננסי )הרביעי( בין ממשלת ישראל 

 סיןלממשלת 

 כן 2018

הסכם העסקת עובדים זרים סינים בישראל בסקטורים 

 נבחרים 

 כן  2017

פעמית לסין למחזיקי -הסכם בנושא אשרת כניסה רב

 דרכון ישראלי ולישראל למחזיקי דרכון לאומי סיני 

 כן 2016

 במשא ומתן 2016 הסכם סחר חופשי

 כן 2013 הסכם איסור הלבנת הון 
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 תובנות הנספחים הכלכליים בסין

 הישראלי שהייצוא אף על ארה"ב. אחרי ישראל, מדינת של בגודלה השנייה הסחר שותפת הינה סין

יותר ויותר חברות  .מספר החברות היצואניות החדשות לסין גדל מידי שנה ביותר, ריכוזי הינו לסין

ישראליות מחפשות פעילות עסקית בסין, בין אם מדובר בחיפוש אחר משקיעים סינים, לקוחות, 

 מפיצים או שותפים.

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

ת בצורה מושכלת, על החברות הישראליות . כדי לעשות זאבמיוחדעסקיים בסין הינו תהליך מאתגר 

המעוניינות לפעול בשוק להשקיע ולגלות סבלנות רבה, בין היתר בשלב המשא ומתן הארוך מהרגיל. 

חברה הבוחנת התרחבות כמו כן, יש להכיר את התשתית הרגולטורית הרלוונטית למוצרי החברה. 

 -נית עסקית מסודרת וברוב המקרים לשוק הסיני חייבת להגדיר את סין כיעד אסטרטגי, לגבש תכ

כן, באופן מסורתי הסינים מעריכים מאוד -לתרגם את החומרים השיווקיים שלה לסינית. כמו

כן היינו נוהגים להמליץ לחברה להתכונן להגיע -מפגשים פנים אל פנים עם שותפים עסקיים ועל

ותר פתוחים מהעבר הקורונה אמנם שינתה זאת והסינים יפיזית לסין מספר פעמים בשנה. 

למפגשים אונליין, אך יש לזכור שכלכלת סין פתוחה, תערוכות מתקיימות בה וכן כנסים פיזיים, 

וכי הסינים עדיין מעדיפים מפגש פנים אל פנים. יחד עם הקושי הרב להיכנס לסין מבחוץ, חברה 

 ישראלית שיש לה נוכחות פיזית בסין הינה בעלת סיכויי הצלחה רבים יותר. 

מייעצות  , כולל נספחות לנושאי רגולציה ומדיניות סחר,בסין היבשתית הנספחויות הכלכליות משח

לחברות בנוגע לחדירה לשוק הסיני, מלוות אותן בתהליך הכניסה לשוק זה וישמחו לסייע בכל עת, 

במיוחד כאשר התנועה הבינלאומית מוגבלת ואנו יכולים לסייע לחברות הישראליות עקב 

 הפיזית בסין. הימצאותנו



 

 

 בייג'ינג וצפון סין -זרקור

 :(71) ות תחת אחריות הנספחותפרובינציות מרכזי

Beijing, Shandong, Henan, Tianjin, Hunan, 

Hubei, Xinjiang, Gansu, Hebei, Ningxia, 

Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Qinghai, Shanxi, 

Tibet, Shaanxi and Inner Mongolia. 

 קמ"ר(  22,072 -)ישראלקמ"ר  3,155,900 שטח כולל:

 נפש מיליון 696-כ :(2020) אוכלוסייה

 טריליון דולר 7.9-כ (:2021תמ"ג )

 :(2020תמ"ג לשנת +)ערים מרכזיות 

Beijing ( מיליארד דולר 235 ), Wuhan ( מיליארד דולר 249 ), Tianjin ( מיליארד דולר 042 ), 

Qingdao ( מיליארד דולר 180 ), Zhengzhou ( מיליארד דולר 178 ), Changsha ( מיליארד  177

) Jinan ,(דולר מיליארד דולר 130 ) 

בייג'ינג, בירתה של הכלכלה השנייה בגודלה בעולם, הינה  -הפוטנציאל הכלכלי של בייג'ינג וצפון סין

 17חולשות על בייג'ינג מוקד משיכה לחברות בינלאומיות רבות. הנספחות הכלכלית והמסחרית ב

פרובינציות נוספות לבייג'ינג ובכל אחת מהן ניתן למצוא שלל אופציות לשיתופי פעולה בשוק הסיני. 

הנספחות חריות הנספחות בבייג'ינג. נמצאות תחת אזור א 5הערים המתועשות בסין,  20מבין 

לשלל חברות פרטיות וממשלתיות, ארגונים  ותמציעה לחברות הישראליות סיוע בפתיחת הדלת

, סיוע מדינתיים בסין, ארגונים בינלאומיים וכן מוסדות בממשל המרכזי והפרובינציאלי-כלל

 בהבנת הרגולציה ומדיניות הסחר של סין ופתרון בעיות סחר. 

 -סקטורים מרכזיים וחברות יעד

נמצאות תחת אחריות נספחות הפרובינציות החקלאיות המובילות בסין  10מתוך  6 -חקלאות

בייג'ינג. הנספחות מקיימת אירועים רבים בתחום ופועלת לאיתור הזדמנויות עבור חברות 

 ישראליות בסקטור הפרטי והממשלתי.

סין הינה יצואנית הרכבים הגדולה בעולם, כאשר הרבה מיצרניות הרכב וחברות  -אוטומוטיב

 בתחום התחבורה הסיניות ממוקמות בפרובינציות תחת אחריות נספחות בייג'ינג. 

 

לנספחות ידע רב בתחומי הרגולציה והרישום בסין, תהליכים חשובים שעל חברה  -ופארמה בריאות

נת לחדור לשוק הסיני. כמו כן, תחת אחריות הנספחות חלק ישראלית בתחומים הללו לעבור על מ

 .מהחברות הגדולות בסין בסקטורים אלו

 

ייצור תוכנה, אנרגיה, , מסחר מקוון, לקטרוניקהא כגון: הנספחות מתמחה בתחומים נוספים

 -ומים. יצואנים מכל התחומים מוזמנים לפנות לקבלת שירות קלים, פיננסים, כימימתקדם

Beijing@israeltrade.gov.il . 

mailto:Beijing@israeltrade.gov.il
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 שנגחאי ומזרח סין -זרקור

 :תחת אחריות הנספחותפרובינציות 

Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Jiangxi 

 (קמ"ר  22,072 -ישראלקמ"ר ) 517,000 שטח כולל:

 מיליון נפש 270-כ :(2021) אוכלוסייה

 טריליון דולר 4.8-כ :(2021) תמ"ג

 (:2021לשנת  ערים מרכזיות )+תמ"ג

Shanghai (561 מיליארד  ,)דולרSuzhou (292  מיליארד

 Nanjing (215מיליארד דולרHangzhou (234  ,)דולר(, 

 מיליארד דולרNingbo (180 .)מיליארד דולרWuxi (180  ,)מיליארד דולר(, 

אזור שנגחאי ומזרח סין הוא המרכז העסקי החשוב ביותר של סין.  -הפוטנציאל הכלכלי של האזור

הבורסה הגדולה בסין נמצאת בשנגחאי, הנמל הגדול בעולם נמצא בשנגחאי ורוב המטות של 

נמצאות בשנגחאי. אזור מזרח סין מאופיין בחברות אינטרנט  -החברות הרב לאומיות הפועלות בסין

והן בין  GDPרובינציות שבמזרח סין עשירות מאוד במונחי וטכנולוגיה רבות בראשן עליבאבא. הפ

פרובינציית בסין,  2-במקום הדורגת מ Jiangsu  פרובינציית – הפרובינציות העשירות ביותר בסין

Zhejiang  9-במקום השנגחאי )עיר במעמד פרובינציה( מדורגת ו 4-במקום המדורגת.  

 -סקטורים מרכזיים וחברות יעד

מזרח סין נמצא חלק מרכזי ממעמד הביניים הסיני שמעוניין לצרוך שירותי בריאות ב –ציוד רפואי 

עוד ועוד מרפאות ובתי חולים שמעוניינים לאמץ טכנולוגיות חדשות על קמים . באזור מתקדמים

מנת לייעל תהליכים ולספק שירותי רפואה ברמה הגבוהה ביותר. גם חברות הענק בתחום הציוד 

 ח סין ועל כן יש באזור זה לקוחות פוטנציאלים רבים. הרפואי נמצאות במזר

 

הממשלה הסינית מתמרצת את האזרחים והחברות לעבור לרכבים פחות  –רכב ותחבורה חכמה 

מגמה נוספת לאחרונה, מתקיימת מזהמים. לאור זאת חברות רבות מפתחות יכולות בתחום הרכב. 

לפיתוח רכבים מתקדמים יותר, וחברות חברות טכנולוגיה שמשתפות פעולה עם חברות רכב של 

 שמפתחות רכבים מתקדמים.  אפ-טראסט

מהתנועה  90%מיליארד משתמשי סלולר וכמעט  1.3-בסין מעל ל – תקשורת, תכנה וניו מדיה

באינטרנט מתבצעת דרך המכשירים הניידים. המכשיר הנייד והאפליקציות השונות בו כוללים 

 גיימינג ועוד. באזור מזרח סין יש הרבה מאוד חברות טכנולוגיה, פינטק, AI ,VR –תחומים רבים 

 העוסקות בתחומים אלה.

ייצור מתקדם ועוד. מוצרי צריכה, , , פינטקחקלאות, מיםהנספחות מתמחה בתחומים נוספים כגון: 

  .Shanghai@israeltrade.gov.il  -יצואנים מכל התחומים מוזמנים לפנות לקבלת שירות

  

mailto:Shanghai@israeltrade.gov.il
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 ודרום סין ז'וגואנג -זרקור

 ציות מרכזיות תחת אחריות הנספחות:פרובינ

Guangdong, Guangxi, Fujian, Hainan 

 קמ"ר( 22,072 -קמ"ר )ישראל 574,154 שטח כולל:

 מיליון נפש 227-כ :(2020) אוכלוסייה

 טריליון דולר 2.9-כ :(2021) תמ"ג

 (:2020תמ"ג לשנת +ם מרכזיות )ערי

Shenzhen (418 מיליארד דולר ,)Guangzhou (663 מיליארד דולר) 

 הדרוםהערים העשירות בסין נמצאות בפרובינציות  20מתוך  6

היא העשירה מבין הפרובינציות בסין  פרובינציית גואנדונג -הפוטנציאל הכלכלי של דרום סין

ומהווה מרכז כלכלי, עסקי ותעשייתי. הפרובינציה הינה בסיס התכנית הכלכלית של ממשלת סין, 

"אזור המפרץ הגדול", המחבר את גואנגדונג )תעשייה( עם הונג קונג ומקאו )פיננסיים ושירותים(, 

והדרך". תמ"ג גואנגדונג הוא המוביל ומהווה מרכז אסטרטגי חשוב ביותר עבור תכנית "החגורה 

  .טריליון דולר .91במדינה ועומד על 

היא פרובינציה  מחוז היינאן הוכרז כאזור סחר חופשי ובשל כך נהנה מהטבות מס ומכסים. גואנגשי

בסין. המחוז בעל משאבי טבע רבים ולאחרונה הוגדרו במחוז  19מתפתחת, המדורגת במקום ה

יעדים לצמיחה בתחומי חקלאות, ייצור מתקדם, מים וניהול שפכים. מחוז פוג'יאן הנו המחוז 

השביעי בסין מבחינת תמ"ג ומבין הפרובינציות הראשונות בסין שנפתחו לעולם. המחוז בעל 

 פוטנציאל גדול בתחומי חקלאות וחקלאות ימית.

  -סקטורים מרכזיים וחברות יעד

, כמו גם יצרניות והסלולר הגדולות ביותר בסיןתקשורת מרבית חברות ה -טכנולוגיות מתקדמות

 . נמצאות בדרום ומהוות פוטנציאל עצום לחברות ישראליות רכב רבות,

 

מצויות יצרניות המכשור הרפואי הגדולות בסין לצד  גואנגדונגמחוז ב -ומכשור רפואי בריאות

חברות אינטרנט ומובייל, המשחקות תפקיד חשוב באינטגרציה של טכנולוגיות בריאות דיגיטלית 

 במערכות הבריאות ובשימוש ביתי.

 

. כיום, המפעלים והיצרנים מחוזות הדרום מאופיינים באזורי תעשייה וייצור רבים –מתקדםייצור 

במטרה לייעל הליכים ולייצר סביבה נקייה וברים תהליכי אוטומציה ואופטימיזציה הגדולים ע

 לטכנולוגיות בתחום. יותר, כאשר הדבר מייצר הזדמנויות רבות 

 

. יצואנים מכל וצרי צריכההנספחות מתמחה בתחומים נוספים כגון: תחבורה, חקלאות, מים ומ

 .Guangzhou@israeltrade.gov.il  -יילבאמצעות המ התחומים מוזמנים לפנות לקבלת שירות

 

 

mailto:Guangzhou@israeltrade.gov.il
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 מערב סין-צ'נגדו ודרום -זרקור

  פרובינציות מרכזיות תחת אחריות הנספחות:

Sichuan ,Chongqing ,Yunnan ,Guizhou 

 קמ"ר( 22,072 -קמ"ר )ישראל 1,138,800שטח כולל: 

 מיליון נפש 200-כ(: 2020אוכלוסייה )

 טריליון דולר 2-כ(: 2021תמ"ג )

 (:2020לשנת  ערים מרכזיות )+תמ"ג

Chongqing (366  ,)מיליארד דולרChengdu (261 

 מיליארד דולרKunming (100 )מיליארד דולר(, 

מבחינה גיאוגרפית, לדרום מערב סין יש יתרונות רבים  -הפוטנציאל הכלכלי של דרום מערב סין

המתפתחות מתאפיינות בצמיחה כלכלית ( Guizhou)וגויג'ואו ( Yunnan)ותנאי טבע מעולים. יונאן 

אשר ( Chongqing)וצ'ונגצ'ינג ( Sichuan)צ'ואן סמהירה שצפויה להימשך לאורך זמן רב. במקביל, 

ימשיכו , ת ואף נבחרו כערים החדשות המובילות בסיןהובילו בצמיחה כלכלית בשנים האחרונו

במגמה זו בזכות המשאבים הגדולים שהממשלה מקצה לפיתוח אזור זה. כמו כן, נתוני סחר החוץ 

האחרונים של סין הראו כי דרום מערב סין שמרה על קצב צמיחה משמעותי מבחינת היבוא והיצוא 

 מהממוצע הארצי.  הבינלאומי שלה עם נתוני צמיחה שגבוהים בהרבה

לחברות ישראליות משלל תחומים יש פוטנציאל כלכלי משמעותי בכניסה לשוק זה, כפי שניתן 

לראות מלא מעט חברות ישראליות בתחומים כגון חקלאות, אוטומוטיב, ייצור המתקדם ומדעי 

 החיים שכבר פועלות בדרום מערב סין.

 -סקטורים מרכזיים וחברות יעד

תחום החקלאות בפרובינציית סצ'ואן מאוד מפותח וחברות ישראליות מהתחום ייהנו  – חקלאות

מהזדמנויות עסקיות רבות. חברות המציעות טכנולוגיות חקלאיות, עשויות למצוא פוטנציאל גדול 

במחוז זה. חברות ישראליות העוסקות בטכנולוגיות המתאימות במיוחד למגדלי פרחים עשויות 

 ן בשוק הפרחים העצום בפרובינציית יונאן.למשוך הרבה עניי

תעשיית מדעי החיים מאוד מבוססת בדרום מערב סין. פרובינציית סצ'ואן מדורגת  – מדעי החיים

 98חברות תעשייתיות העוסקות במדעי החיים,  202בסין בתעשיית התרופות. בצ'נגדו  7-במקום ה

מפעלים עם הכנסות שנתיות של מעל  7-בשנה ו מיליון דולר 15-ממפעלים עם הכנסות של מעל 

 165-ת הגדולים בסין עם כו. צ'ונגצ'ינג היא אחת מחמשת בסיסי ייצור התרופלמיליארד דולר

 מפעלים. 

 

ייצור מתקדם, אוטומוטיב, אנרגיה, השקעות, מדיה הנספחות מתמחה בתחומים נוספים כגון: 

 -ת לקבלת שירות. יצואנים מכל התחומים מוזמנים לפנוחברתית, תעופה ועוד

Chengdu@israeltrade.gov.il . 

mailto:Chengdu@israeltrade.gov.il
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 נספח: חברות סיניות מובילות אשר לנספחויות המסחריות קשר עמן

 יצרניות רכב וחברות בתחום התחבורה החכמה:

נספחות  מטה החברה פרטים שם החברה

 אחראית

DiDi  ותחבורה מהגדולות בעולם.פלטפורמת רכב Beijing בייג'ינג 

FAW .יצרנית הרכב הגדולה ביותר בסין Changchun, 

Jilin 

 בייג'ינג

BAIC  .קבוצה מתחום הרכב הנמצאת בבעלות ממשלתית

 7.8המדורגת רביעית בגודלה בסין עם שווי שוק של 

 מיליארד דולר.

Beijing בייג'ינג 

 Dongfeng  המתמחה בייצור רכבים חברה בבעלות המדינה

 וממוקמת בין ארבעת החברות המובילות בתחום בסין.

Wuhan בייג'ינג 

 

Yutong Bus 

.Co 

אחת מחברות הענק לייצור אוטובוסים והקמת מרכזי 

 מחקר ופיתוח, ייצור ומכירה של מוצרים בתחום זה.

Xian, 

 ShaanXi 

 בייג'ינג

BYD  טסלה.יצרנית הרכב החשמלי הגדולה בעולם, אחרי 

 יצרנית האוטובוסים והרכבים מהמוכרות בסין

נחשבת לחברת רכב מקומית מובילה, גם ובעולם. 

 בתחום האנרגיה הירוקה.

Shenzhen שנז'ן 

 

 GAC  חברת הרכב המובילה בדרום סין. מדובר על חברה

ופועלת בתחום  Fortune 500ממשלתית, שהינה 

הרכבים האוטונומיים. כמו כן, יצרנית הרכב הראשונה 

 שתמכור רכבים חשמליים לישראל.

Guangzhou  גואנגז'ו 

We ride  יצרני הרכב האוטונומי הראשון של סין. היחיד שהוצא

כמונית "רובוט" בכבישים פתוחים והשני בעולם שיצא 

 לכביש הפתוח.

Guangzhou גואנג'זו 

X-Peng  אחת מיצרניות הרכב החשמלי המובילות בסין, החברה

 קונג.-יורק והונג-רשומה בבורסת ניו

Guangzhou גואנג'זו 

SAIC  אחת מחברות הרכב הגדולות בעולם. החברה מציעה

מספר רב של דגמים ומודלים ופועלת רבות בתחום 

 הרכב החשמלי והאוטונומי. לחברה משרד בישראל

Shanghai שנגחאי 

Geely  חברת רכב מובילה בסין ובעולם. החברה פועלת ביחד

 עם חברות טכנולוגיה ליצירת רכבים אוטונומים

Hangzhou שנגחאי 

 
 חברות חקלאות, מים ואנרגיה:

מטה  פרטים שם החברה 

 החברה

נספחות 

 אחראית

Elion 

Group  

חברה מתחום הקלינטק המתמקדת בשיקום סביבה 

 אקולוגית ואנרגיה ירוקה.
Beijing בייג'ינג 

New Hope 

Group  

קבוצת החקלאות מן האדמה ומן החי הנמנית  ברשימת 

 ונמצאת במחוז סצ'ואן. Fortune 500-ה
Chengdu צ'נגדו 
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Tongwei 

Group  

-קבוצת החקלאות הימית ומן החי הנמנית ברשימת ה

Fortune 500 .ונמצאת במחוז סיצ'ואן 
Chengdu צ'נגדו 

Yunnan 

Yuntianhua  
 צ'נגדו Fortune 500. Kunmingמותג דשנים ממחוז יונאן המככב ברשימת 

Kweichou 

Moutai Co  

מותג יין האורז המוביל בעולם ומופיע גם הוא ברשימת 

Fortune 500. 
Zunyi צ'נגדו 

Shanghai 

Electric 

חברת אנרגיה מהגדולות בעולם הפועלת במגוון רחב של 

 אנרגיה מתחדשת, ייצור מתקדם ועודתחומים כגון 
Shanghai שנגחאי 

Zhejiang 

Energy 

Group 

 שנגחאי Hangzhou חברת אנרגיה שעושה פרויקטים רבים ברחבי העולם

Wens  חברת חקלאות המתמחה בגידול והפצה של בע"ח וציוד

 לגידול בע"ח
Yunfu גואנגז'ו 

 

 פיננסיים:חברות טכנולוגיה, סחר מקוון ושירותים 

נספחות  מטה החברה פרטים שם החברה

 אחראית

BAIDU  פועלת כספקית חיפוש מידע באינטרנט, המציעה

פתרונות חיפוש ושיווק באינטרנט עם שיווי המוערך 

 מיליארד דולרים. 94-בכ

Beijing  בייג'ינג 

JD.com  חברתE-commerce  והינה מהמובילות בשוק העולמי

 44.5-העוסקת במכירה מקוונת ושוויה מוערך ב

 מיליארד דולר.

Beijing בייג'ינג 

Tencent  ,קונגלומרט סיני המתמחה בגיימינגAI וב-IOT.  חברת

 מיליארד 580-כההשקעות הגדולה בעולם עם שווי של 

 .WeChatמייסדת דולר. 

Shenzhen   גואנגז'ו 

Alibaba 

Group 

המספקת פטלפורמת הסינית  E-commerce-ענקית ה

ענן ועוד. ירותי תשלום מקוון, שירותי סחר מקוון, ש

 .מיליארד דולר 507-כעומד על  שווי החברה

Hangzhou שנגחאי 

DiDi .פלטפורמת רכב ותחבורה מהגדולות בעולם Beijing בייג'ינג 

PingAn  הביטוח חברה פיננסית אשר בבעלותה בנקים וחברת

 הפרטית הגדולה ביותר בסין.

Shenzhen גואנגז'ו 

Union Pay  וחברת האשראי השנייה ענקית השירותים הפיננסיים

 מיליארד כרטיסי אשראי(. 3.5ולם )בגודלה בע

Shanghai  שנגחאי 

Pindoudou ענסקית המסחר המקוון שעקפה את עליבאבא 

. הנספחות פועלת מול החברה 2020במכירות בשנת 

 במגוון תחומים

Shanghai  שנגחאי 
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 יצרניות מובייל וחברות אלקטרוניקה:

נספחות  מטה החברה פרטים שם החברה

 אחראית

Xiaomi  יצרנית הסמארטפונים הרביעית בגודלה בעולם ואחת

 .מחברות האלקטרוניקה הגדולות בסין

Beijing  בייג'ינג 

Haier  ,קבוצה המתמחה במכשור אלקטרוני אשר מעצבת

מפתחת, מייצרת ומוכרת מוצרים אלו עם שווי שוק של 

 מיליארד דולר. 17.3

Qingdao  בייג'ינג 

OPPO  'בשנת  1יצרנית הסמארטפונים המובילה בסין )מס

( והיצרנית הרביעית המובילה בעולם )חברה 2016

 פרטית(.

Dongguang גואנגז'ו 

Huawei   יצרנית ציוד הטלקום הגדולה בעולם, ממוקמת במקום

ובעלת מרכז מו"פ  Fortune 500-ברשימת ה 83-ה

 בישראל.

Shenzhen  גואנגז'ו 

VIVO .מיצרניות הסמארטפונים המובילות בסין Dongguang גואנגז'ו 

OnePlus   חברת בת שלBBK Electronics מייצרת .

 סמארטפונים ומוצרים נוספים.

Shenzhen גואנגז'ו 

Midea   יצרנית הרובוטים ומוצרי החשמל הביתיים הגדולה

. Fortune 500ברשימת  323-בעולם. מדורגת במקום ה

 הישראלית. Servotronixאת חברת  2017-רכשה ב

Beijiao, 
Guangdong 

 גואנגז'ו

ZTE מדינות בעולם.  160-ענקית התקשורת שמוכרת במעל ל

הינה אחת מחמש יצרניות הסמארטפונים הגדולות 

 .בסין

Shenzhen גואנגז'ו 

Skyworth  .יצרנית טלוויזיות, מוצרי אלקטרוניקה וסמארטפונים

מפורסמת בזכות היותה היצרנית הגדולה ביותר בסין 

 .Set-top-box-ל

Shenzhen גואנגז'ו 

Sichuan 

Changhong 

Electric Co 

חברת האלקטרוניקה הגדולה במחוז סצ'ואן 

המתמקדת במוצרי חשמל ביתיים ומסחריים, וכן 

 באפליקציות לייצור חכם.

Mianyang, 

Sichuan 

 צ'נגדו 

DJI   יצרנית מצלמות ורחפנים. החברה המובילה בסין

 בתחום זה.

Shenzhen  גואנגז'ו 

BOE 

 Technology 

 24.1של מוצרי תצוגה עם שווי שוק של  ספקית

 מיליארד דולר.

Beijing  בייג'ינג 

Coolpad   ,חברת טלקום גדולה ויצרנית סמארטפונים

Wearable devices.מערכות הפעלה ואפליקציות , 

Shenzhen גואנגז'ו 

Nubia 

Technology  

 יצרנית סמארטפונים.

 

Shenzhen גואנגז'ו 

Honor  חכמים ביניהם טלפונים ניידים, יצרנית מכשירים

 מחשבים, ואביזרים נוספים

Shenzhen גואנגז'ו 
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 מכשור רפואי ופרמצבטיקה:

נספחות  מטה החברה פרטים שם החברה

 אחראית

Sinopharm   אחת הקבוצות המובילות בסין בתחום הבריאות

 מיליארד דולר. 11.7-והרפואה, עם שווי שוק של כ
Shanghai שנגחאי 

Fosun  ענקית הציוד הרפואי, פרמציטיקה ועוד. בצעה מספר

 רכישות והסכמים עם חברות ישראליות
Shanghai שנגחאי 

Tianjin 

GreenPine 

Pharma  

חברה העוסקת בשיווק מוצרי בריאות בסין ומחוצה 

שותפויות עם  10-סניפים ברחבי סין ו 35לה, בעלת 

 חברות בינלאומיות.

Tianjin בייג'ינג 

China 

Meheco  

עוסקת במחקר  .חברות 17ברת החזקות שבבעלותה ח

שווי שוק  , ייצור ומכירות בענף הפרמצבטיקה.ופיתוח

 מיליארד דולר. 2.45של 

Beijing בייג'ינג 

Sichuan 

Haisco  

ם חברת הפרמצבטיקה השלישית בגודלה בסין, מוכרי

 בתי חולים ברחבי סין. 3,000-לכ
Chengdu צ'נגדו 

Taiji Group  המובילה בדירוג  חברת פרמצבטיקהFortune 500. Chongqing צ'נגדו 

Chongqing 

Zhifei  

 2.5חברת תרופות הנסחרת בבורסת שנז'ן לפי שווי של 

 מיליארד יואן.
Chongqing צ'נגדו 

Sichuan 

Kelun  

אחת מקבוצות הפרמצבטיקה הוותיקות והספקית 

 צ'נגדו Chengdu נסחרת בבורסת שנז'ן. .המובילה לתרופות עירוי

 Mindray  חברת ייצור, פיתוח ושיווק מכשור רפואי, החברה

 גואנגז'ו Shenzhen מתמחה בעיצוב וייצור מכשור רפואי לבני אדם ובע"ח

 

 חברות תשתית, נדל"ן והשקעות:

נספחות  מטה החברה פרטים שם החברה

 אחראית

CRRC העוסקת במחקר  יצרנית הרכבות הגדולה בעולם

ופיתוח, עיצוב, ייצור, מכירה, ושיפוץ של כלי תחבורה 

 מיליארד דולרים. 41עם שווי שוק של 

Beijing בייג'ינג 

China 

Railway 

Group Ltd  

מיליארד דולר המציעה  25קבוצה בעלת ערך שוק של 

מגוון של שירותים הקשורים לבנייה, הכוללים בניית 

וייעוץ, ציוד הנדסי וייצור תשתיות, סקר, תכנון 

 רכיבים.

Beijing בייג'ינג 

China 

Railway 

Construction 

פועלת באמצעות חמישה מגזרים: בנייה, סקירה, 

תכנון וייעוץ, ייצור, נדל"ן ותפעול עסקי. שווי השוק 

 מיליארד דולר. 20שלה הינו 

Beijing בייג'ינג 

R&F  .החברה בעלת מחברות הנדל"ן הגדולות בפרובינציה

 ערים שונות בעולם. 140-פרויקטים ב 420
Guangzhou גואנגז'ו 

Country 

Garden 

חברת הנדל"ן מהגדולות ביותר בסין. מדורגת ברשימת 

Fortune 500. 
Fushan גואנגז'ו 
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Huafa  חברת נדל"ן מהגדולות בסין, בעלת עשרות פרויקטים

ברחבי המדינה. החברה שואפת להתרחב לתחומים 

נוספים כשהשאיפה המרכזית היא להיכנס לרשימת 

 החברות הגדולות בסין. 500

Zhuhai גואנגז'ו 

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

מיליארד דולר. ממוקמת  300שונות בסין עם שווי של 

 .Fortune 500ברשימת  138-במקום ה
Shenzhen גואנגז'ו 

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

SDIC Power 

Holdings  

עוסקת בבנייה, השקעות וניהול פרויקטים בתחום 

 מיליארד דולר. 7.6האנרגיה. שווי שוק של 
Beijing בייג'ינג 

CIC   תאגיד השקעות ממשלתי מהגדולים בעולם עם הון

 מיליארד דולר. 200-רשום של למעלה מ
Beijing בייג'ינג 

Legend 

Holdings  

פועלת באמצעות השקעות אסטרטגיות והשקעות 

 מיליארד דולר. 7.7פיננסיות. ערך השוק שלה הינו 
Beijing בייג'ינג 

CITIC   ,קבוצה המתמקדת בעיקר בשירותים פיננסיים

עם  משאבים ואנרגיה, ייצור, קבלנות הנדסה ונדל"ן

 מיליארד דולר. 46.5שווי שוק של 

Beijing בייג'ינג 

Sinopec   ,חברה העוסקת בחקר, ייצור, ושינוע של מוצרי נפט

 מיליארד דולר. 138.6עם שווי שוק של 
Beijing בייג'ינג 

Chimelong   בבעלות החברה פארקים, מסעדות, מלונות, פארקי

 השעשועים והקרקס מהמפורסמים בסין.
Guangzhou גואנגז'ו 

Greenland  העוסקת במגוון רחב של תחומים כולל חברת נדלן

מלונאות, בנייה חכמה, מרכזי קניות, יהלומים, אופנה 

 ועוד

Shanghai שנגחאי 

Green Town  שמתעסקת בתחומים של בניה, חקלאות, חברת נדלן

 ציוד רפואי ועוד
Hangzhou שנגחאי 

 


