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 四川省-פרובינציית סצ'ואן

במדינה מבחינת  יה הרביעית בגודלההפרובינצהיא  ,במערב סין ( המצויה'נהרות 'ארבע – סצ'ואן )משמעות השם בסינית

המערביים הינם רמה ה מתגוררת במרכז ומזרח הפרובינציה, כאשר האזורים ימיליון(. עיקר האוכלוסי 90 -אוכלוסין )כ

 . הינה הפרובינציה החמישית בגודלהסצ'ואן דומה לספרד(  -קמ"ר 485,000הררית. מבחינת שטחה )

 בכירי ממשל בסצ'ואן:

 

    Wang Dongming - של סצ'ואן מזכיר המפלגה
 שם צמח בשורות המפלגה. , פרובינציית ליאונינג 1956יליד 

 .(CPC)בעל תואר שני מבית הספר המרכזי של המפלגה 
תפקידו מונה ל, 2012מפלגה בבייג'ינג, ולאחר מכן, בנובמבר מונה לסגן מנהל מחלקת ארגון של 

 מזכיר המפלגה של סצ'ואן. הנוכחי כ

 

 Yin Li -מושל סצ'ואן

 .1962יליד מחוז שנדונג, שנת 

 : סמנכ"ל משרד הבריאות2002-2003

 שר הבריאות:סגן 2008

2012: Head of the State Drug Administration 

2013: Deputy director of the newly created National Health and Family Planning 

Commission, and deputy director of the China Food and Drug Administration 

2015  :was 'parachuted' into Sichuan to become deputy provincial party chief; in 

May 2015, he also became provincial propaganda chief  

 מונה למושל סצ'ואן -2016

 

 כלכלת סצ'ואן

מהממוצע  1.1%-ב גבוה צמיחה אחוז, 7.7% יואן עם צמיחה שנתית של מיליארד 3268.1-הגיע ל 2016ערך התל"ג לשנת 

עמד על  2015לשנת ערך התל"ג  . 8.6%יואן המסמן צמיחה של  39,990עמד על  2016ערך התל"ג לנפש לשנת  הלאומי.

  . 3.81%עם צמיחה שנתית של  יואן 36,981  ההי 2015לנפש לשנת . התל"ג 7.9%מיליארד יואן , עם צמיחה של  3010.3
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 2016נתונים כלכליים למחוז סצ'ואן לשנת 

Item Value  Growth (%) 

GDP 3268.05 billion yuan 7.7 

Investment in Fixed Assets 2912.60 billion yuan  12.1 

Retail sales 1550.19 billion yuan 11.7 

Total import and export 326.30 billion yuan 2.8 

Primary industry 392.41 billion yuan 3.8  

Second industry 1392.47 billion yuan 7.5  

Tertiary industry 1483.17 billion yuan  9.1  

 

  2015-2016ערכי היבוא והיצוא של סצ'ואן לשנים 

 51.59) 2015משנת  3.6%נתון המשקף ירידה של  ,מיליארד דולר 49.33 עמד על 2016חר החוץ של סצ'ואן לשנת סך ס

 2015משנת  15.6%, נתון המשקף ירידה שנתית של מיליארד דולר 27.94ערך היצוא מסצ'ואן עמד על (. מיליארד דולר

משנת  18.2%שנתית של  עליה , נתון המשקףמיליארד דולר 21.39ערך היבוא לסצ'ואן עמד על (. מיליארד דולר 33.35)

 . (מיליארד דולר 18.24) 2015

 

Imports and Exports Volume in West China 2016 
Place Total volume of imports 

and exports (USD billion) 
Growth 
rate (%) 

Imports volume 
(USD billion) 

Growth 
rate (%) 

Exports volume 
(USD billion) 

Growth 
rate (%) 

Sichuan 49.33 -3.6 21.39 18.2 27.94 -15.6 

Chengdu 43.87 11 20.43 30.9 23.43 -2 

Chongqing 67.22 -10.3 23.93 22.1 43.37 -21.6 

Yunnan 20.0 -18.4 11.58 -30 8.42 6.7 

Kunming 6.68 -46.3 2.55 -11.7 4.13 -56.2 

Guizhou 5.60 -50.3 1.15 -49.2 4.44 -55.7 

Guiyang 3.93 -56.9 0.64 -47.7 3.29 -58.4 
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 :של סצ'ואן נקודות חוזקה כלכליות

 חיטה.ו אורז -סיןבסיס החקלאות המרכזי של מערב  .1

 .מהגז הטבעי בסין 22%-מייצרת כהיא  -מאגרי הגז הטבעי הגדולים בסין .2

 השני בגודלו בסין.הברזל  מאגר עפרות .3

 ה, חומרים חדשים.אווירונאוטיקרפואה, רכבים, -, ביוIT -תעשיות בולטות נוספות .4

 אחד מיעדי התיירות המרכזיים במדינה. .5

 ארצית.אזורי פיתוח כלכליים ברמה ה שמונה .6

 אזור היצור המרכזי של אבטחת מידע בסין. .7

 :יםאתגר

על מנת לעמוד  .2015בשנה עד  12%ג של הפרובינציה, יעד הצמיחה לפרובינציה נקבע על "מסך התל 32%צ'נגדו מייצגת 

 ביעדי צמיחה, יש צורך בחיזוק הפריפריה של הפרובינציה מבחינת תשתיות ומבחינה כלכלית.

 

 :ופעילות עסקית ישראלית באזור ישראלנתוני סחר עם 

 , בה נמדד סחר החוץ בכ2015 משנת 56%מיליון דולר, עליה של  709עמד על  2016לשנת  סצ'ואן לישראל בין הסחר סך

 שלשנתית  ירידה, נתון המשקף דולר מיליון 85.25 על עמד 2016לשנת  לישראל מסצ'ואן היצוא ערך. דולר מיליון 457.03

 . 2015משנת  76%של דרמתית שנתית  עליה, נתון המשקף דולר מיליון 624 על עמד מישראל סצ'ואן של היבוא ערך .12%

 

 : חברות ישראליות בסצ'ואן

 בצ'נגדויצור קוסמטיקה רפואית,  -קמדיס 

 דלתות מטוסי מטען ומקטע מטוס מנהלים( יצור בצ'נגדו -תעשייה אווירית(. 

 ן בצ'נגדו ופרויקטים חקלאיים בקר –אינפיניטי- Shuang Liu. 

 נטפים 

 אקוסטיגייד 

 חקלאות -קמה 
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 מערב-הזדמנויות ואתגרים לחברות ישראליות באזור דרום

 :הזדמנויות

 גישה לשווקים הצומחים ביותר בסין. 

  (50%)סה"כ עלויות נמוכות עד  למזרח סין. כהעבודה יחסית נמועלות 

 עובדים, מיסוי חברות ומיסוי אישי( תמיכה ממשלתית רבה )סבסוד. 

 ברכבת שינוע  גרמניה-פולין וצ'ונצ'ינג-חיבור סצ'ואן -השקעות בתשתית לוגיסטית יבשתית כדרך ליצוא מערבה

 .מטענים מסובסד

 

 :אתגרים

 פחות היכרות וניסיון לעבודה עם זרים. 

 יתר חשיבות ל-'Guangxi'  

  סיןרמת הכשרת עובדים נמוכה יותר יחסית למזרח. 

  עלויות שינוע גדולות יותר לסחורות –ריחוק מהנמלים הגדולים. 

 תחום ה -רגולציה מורכבת יותר-licensing 
 
 

 על סצ'ואן הסינית  Go-westמדיניותהשלכות 

 חמישהפרובינציות,  שש במטרה לפתח את מערב סין, אזור הכולל 1999הוצגה רשמית בשנת Go-west  -המדיניות 

ממשאבי המים  80% -, כסין ימשטח 70%-כאזור המערב כולל אזורים אוטונומיים ועיר במעמד פרובינציה )צ'ונצ'ינג(. 

 3:1-מזרח למערב היה כההיחס בין התל"ג של  1980שנת ה. למעשה בתמאוכלוסיי 30% -ו המתוצרת 20% -שלה, כ

 .4.33:1-התרחב ל 2000שנת וב

-ל 2000 השנים באורך מסילות הרכבת בין 50%חלה עלייה של ר תשתיות תחבורה )הדגשים בתוכנית ניתנו על שיפו

, מתן עידוד להשקעות זרות )למשל בהקלות מיסוי( ויצירת אזורי פיתוח כלכליים ם של אנרגיהגדולי (, פרויקטים2011

במערב למסחר, שירותים, עיר המרכזית לצ'נגדו נבחרה רשמית  צ'ונצ'ינג.-מועדפים, המוביל ביניהם הוא ציר צ'נגדו

, מסומנת סצ'ואן כקטר 1999-על ידי הממשלה ב  Go-west-מאז השקת מדיניות ה תשתיות, מדע טכנולוגיה ותחבורה.

 הארצי. נתוני הצמיחה שלה עולים על הממוצע ו ,הצמיחה של אזור מערב סין
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 מדיניות דרך המשי החדשה

הכלכלית הממשלתית החדשה  את האסטרטגיה Xi Jinping הציג הנשיא 2013בשנת 

 "21דרך המשי של המאה "אסיה לבניית -לאומי בתחומי אירו-לקידום ופיתוח סחר רב

 One Belt and One -," ובקצרה: "יוזמות הSilk Road Economic Beltאותה כינה "

Roadדרך המשי היבשתית  :". לדרך המשי החדשה שני ערוצי מסחר עיקריים- Silk 

Road Economic Belt (SREB) הימית, ודרך המשי- Maritime Silk Road (MSR) .

סצ'ואן נחשבת לליבת מדיניות דרך המשי החדשה בהיותה צומת דרכים בין דרך המשי 

היבשתית לדרך המשי הימית )נהר היאנגצה(. סצ'ואן נחשבת לליבת מדיניות דרך המשי 

שתית לדרך המשי הימית )נהר החדשה בהיותה צומת דרכים בין דרך המשי היב

על פי לשכת המסחר המחוזית, סצ'ואן תמשיך לקדם את מדיניות דרך המשי היאנגצה(. 

-מיליארד דולר כיום, ל 20-החדשה בתחומה ותשאף להגדיל את נפח המסחר לאורכה מ

  מיליארד דולר. 300

 יישום מדיניות "דרך המשי החדשה" תביא לצמיחה בתחומים הבאים: 

 Meimeng railway -ו Yumo railway ,Dalin Railwayמסילות בניית  אסייתית.-פיתוח הרכבת הטראנסתחבורה: 

)בירת יונאן( . תחנת הרכבת החדשה בדרום קונמינג 2020-2021בין השנים וצפויות להיפתח  2015 שנתב במהלך החלה

נפתחה  Guangxi -לקונמינג, ובין יונאן ל המחברות בין שנגחאיYungui -ו Hukun. מסילות 2016נפתחה בדצמבר 

מזרח אסיה, ומחברת בין סין לשכנותיה באמצעות רשת  -. פרובינציית יונאן משמשת כשער אל דרום ודרום2016בשנת 

 רכבת בינלאומי מצ'נגדו לפולין קובנוסף, מסילות רכבת ומקימה מתחם שת"פ כלכלי מיוחד באזור תת אגן נהר המקונג. 

בין היתר, . ITיום. עיקר פעילותו היא הובלת מוצרי  11-14ק"מ וזמן הנסיעה בו אורך בין  9965אורכו כ . 2013 נחנך ב

 הקו מחבר בין קונמינג וגוויאנג בנוסף לערים נוספות שצורפו למסלול מאז פתיחתו. 

 

 

 

 

http://baike.baidu.com/picture/609434/609434/0/9e3df8dcd100baa1190c9deb4610b912c8fc2eba.html?fr=lemma&ct=single
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  Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) -נק ההשקעות האסייתיב

חברים.  70והוא מונה כיום כ AIIBלבנק ההשקעות  נוספות,ומדינות גדולות  ,, הצטרפו רוב מדינות אסיה2017ליוני נכון 

( TARאסייתית )-הוא פיתוח הרכבת הטראנס AIIB-. פרויקט הדגל של ה2015ישראל הצטרפה לבנק ההשקעות בשנת 

אסייתית עתידה לחבר בין -הרכבת הטראנס. "דרך המשי החדשה"אשר מתפתחת בקצב מהיר מאז יישום אסטרטגיית 

ותחבר בינה לבין סינגפור. המסילה הטראנס  סילה, תעבור הרכבת דרך קומנינגמערבי של המ-מדינות. בחלקה הדרום 28

פני חצי האי מרכזי )לאוס( המתפתל דרך קונמינג ועל  מערבי )מיאנמר( וקואסייתית מורכבת מקו מזרחי )וייטנאם(, קו 

 לסינגפור. הגעתו סין עד-הודו

ולאוס מהבנייה  70%במסגרתה סין תממן , לווייטנאםמקונמינג  של הרכבת קו המזרחיהלסין ולאוס הסכם לבניית 

הלוואה מבנק ההשקעות  ובליקשפרויקטים  והוא חלק ממספר 2016ת זה נפתח בסוף בחלקו הסיני של קו רכ. 30%

AIIB. בהיותן יונאן  וקדמה כלכלית במערב סין, ובסצ'ואן ויונאן בפרט.ר בינ"ל אסייתית תקדם מסח-הרכבת הטראנס

 .דרומה ומזרחה ן להתפתח מזרחה, אך בעתיד יתפתחווסצ'ואן ממוקמות בפנים סין היה עליה

 נגזרות למערב סיןותוכנית החומש הסינית 

פרובינציות  12הממשל הסיני תוכנית חומש לפיתוח  ל ידי(, אושרה ע2016-2020של סין ) 13-כחלק מתוכנית החומש ה

 . המערב

 :יעדי הפיתוח של מערב סין הם כדלקמן

  . שימור נתוני הצמיחה הגבוהים ביחס לממוצע הארצי .1

 התושבים של החיים רמת העלאת .2

חיבור המערב למדינות גובלות כגון דרמ"ז  .מהירים וכבישים מהירות רכבת מסילות, בפרט -תשתיות פיתוח .3
 ומרכז אסיה.

 לסביבה והעלאת מודעות סביבתית.  וידידותיות חלופיות לאנרגיות מעבר -ס"אכ תנאי שיפור .4

 מקומיות. תעשיות ופיתוח חיזוק .5

, דוגמת פוספטים לתוספי מזון ביונאן, גוויז'ו וסצ'ואן -האצת הצמיחה הכלכלית, פיתוח משאבים טבעיים .6

 .יצוי תעשיית הגז בסצ'ואןמו

 .שיפור שירות הסקטור הציבורי .7

 אזורי תעשייה

 -שיקבלו עדיפות בפיתוח. מהם )ציר צ'נגדו אזורי פיתוח כלכלייםכחלק מתוכנית החיזוק הכלכלית, הוגדרו מספר 

 -דלתת נהר הפנינהיהיה צלע רביעית בציר הפיתוח הסיני של  2020שנת צ'ונצינג( יהיה המוביל ולמעשה המטרה היא שב

 ומפרץ בוחאי. -דלתת היאנגצה

ע"י המועצה המדינית של  2017למרץ  13בסצ'ואן וצ'ונגצ'ינג הסמוכה לה, הוכרזו רשמית ב Free Trade Zoneאיזורי 

משחקים , ועוד. אלו שנפתחו באיזורינו Shaanxi, Zhejiang, Liaoningnסין, יחד עם מקומות נוספים בסין ביניהם 

רכזי בתרומתם לפיתוח כלכלי של האיזור, תורמים בקידום מדיניות דרך המשי החדשה וקידום פיתוח כלכלי תפקיד מ

 בתחומי הרכב ולוגיסטיקה.  FTZבסצ'ואן, כבר החלה פעילות שת"פ מסחרית בסמגרת ה. Yangtzeבאיזור רצועת נהר 
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 אקדמיה:

  :כמה מהמוסדות האקדמיים הבולטים בסין ומערב סין יושבים בסצ'ואן

 Sichuan University  במוסדות האקדמיים הסיניים )ידועה במחלקת רפואת השיניים  13-במקום המדורגת

 שלה הטובה בסין(.

 יברסיטתאונ Electronic science and technology  היא הראשונה בסין מתחומה ונחשבת מהמוסדות

למד בה לראשונה סטודנט ישראלי לתואר  2014 -ב) ,עי המחשב והאלקטרוניקההטובים ביותר בסין בתחום מד

 ד"ר(.

 Southwestern University of Finance and Economics:  ומדורגת שלישית בסין  1925נוסדה בשנת

ללימודי כלכלה ומנהל עסקים. ידועה באופייה היזמי ושאיפתה לתת מענה לצרכי הפרט והחברה באמצעות 

 מחקר והשפעת בוגרי האוניברסיטה.  אקדמיה,

 Southwest Jiao Tong University :של ביותר הוותיקים הגבוהה להשכלה מהמוסדות, 1896 בשנת נוסדה 

 Project 985" וכן ב"211מובילה בתחומי ההנדסה, התחבורה, הכרייה ומתכת. כלולה ברשימת "פרויקט . סין

Innovation Platform on Rail Transit & Transportation Engineering  " 

 Chongqing University  ומדוגרת במקום 985ו "פרויקט  "211"פרויקט , כלולה ברשימת 1929נוסדה בשנת "

 גבוה מתחומי איכות הסביבה, הנדסה, טכנולוגיה ועסקים. 

 

 ערים תאומות

ראש העיר בפועל דאז )של צ'נגדו על ידי סגן ראש העיר  2013בנובמבר על ערים תאומות נחתם בין חיפה לצ'נגדו סכם הה

. גם יוקנעם MOUחתמו מועצה אזורית תמר ודאיינג על הסכם  2012בספטמבר  היום( וראש עיריית חיפה יונה יהב.

חתם הסכם צפוי ה 2017בחודש יולי  .  1996בשנת  MOUומייניאנג, העיר השנייה בגודלה בפרובינציה, חתמו על הסכם 

 ערים תאומות בין העיר מיישאן למועצה מקומית להבים. 
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 פעילות הקונסוליה בסצ'ואן: 

הקונסוליה הכללית של ישראל בצ'נגדו הינה הצעירה מבין הנציגויות הישראליות בסין. הקונסוליה נפתחה רשמית 

יונאן וגוויז'ו. ההחלטה לפתוח את הקונסוליה את הטיפול בפרובינציות סצ'ואן, צ'ונצ'ינג,  ומכסה 2014בנובמבר 

הכריז על פתיחת הקונסוליה כצעד  2012התקבלה על ידי שר החוץ דאז, אביגדור ליברמן, אשר בזמן ביקורו בעיר בשנת 

מערב סין והפוטנציאל -מתבקש לאור העלייה בחשיבות הכלכלית של העיר, אחוזי הצמיחה הגבוהים של אזור דרום

-בכך מבחינת קשרי הכלכלה של ישראל ואזור זה. פתיחת הקונסוליה משקפת את החיזוק בקשרי סיןהכלכלי הטמון 

 ישראל בכלל המישורים.

הקונסוליה פועלת בכלל התחומים הדיפלומטיים להידוק הקשרים המדיניים, הכלכליים והעסקיים בין מערב סין 

  :ותניתן למנ 2015-2017לישראל.  בין פעילויות הקונסוליה לשנת 

 לישראל ברשות יונאן פרובינציית בישראל, משלחתMr. Liujie  ביקור סגן מושל סצ'ואן 2015בשנת  בתחום המדיני;

ביקור מזכיר המפלגה על הסכם מו"פ טכנולוגי.  , חתימה'תגלית סין' במסגרת Mr. Li Jiheng קונמינג ראש עיריית סגן

ביקור מושל יונאן בישראל  סצ'ואן בישראל בליווי הקונכ"ל, ביקר מושל 2016בשנת , 2015הקודם של יונאן בשנת 

 פעיל הקונסוליה נוטלת חלקומשלחת סגן ראש עיריית צ'ונגצ'ינג, אירוח משלחת עוזרים פרלמנטרים מישראל באזורנו. 

ואן המושל הבכיר של סצ'סגן ביקור משלחות לישראל.   11נשלחו מאזורנו  2017ליוני בתכנית "תגלית סין" ונכון 

Wang Ning  .ואשרור הסכם המו"פ עם סצו'אן 

 קורסי הכשרותלישראל,  זורנואמ ת חברותומשלחמסחרית בצ'נגדו,  -פתיחת הנציגות הכלכלית הכלכלי;בתחום 

שת"פ עם גופי ממשל , Stand With Usבשת"פ עם  לסבב הרצאות  יזמים צעירים , הגעתוהחקלאותבתחום ההייטק 

פרסום . סמינרים ומשלחות לקידום אגריטק, ועוד   Big Dataבתחומי תיירות, חקלאות,  בינ"לוהשתתפות בתערוכות 

 לקהל מקומי וישראלי.  ניוזלטר כלכלי

משלחת עיתונאי תיירות , במקומות שונים 'ישראל בעיניים סיניות' תערוכתהצגת  בתחום הדיפלומטיה הציבורית;

 גפלה, אמן העיצוב פדי מרגי-הסופר אופיר טושהמומחית מז"ת סמדר פרי,  ביניהםמרצים שונים אירוח לישראל, 

ת אוסדנ ,ואירוע קולינריה נוספים יום העצמאות יים ישראלים לאירועאירוח שפ. פתיחת תערוכת צילום של זיו קורןו

 הל מקומי. , הקרנת סרטים ישראלים לקצ'ונגצ'ינגישראלים ולהקת הבלט של  כוראוגרפיםשת"פ בין -מחול מודרני

שיגור משלחת עיתונאים  ועוד. הזמר גלעד שגב, רביעיית הג'ז של אוריאל הרמן ישראלים כגון מוזיקאים מגוון אירוח

 שנים לישראל.  10יזה הראשונה ללארץ לכבוד הנפקת הו

במסגרת 'תגלית סין',  לישראל (SWUFE ,BEIDA) ות בוגרי אוניברסיטאות מובילות מסיןחמשל האקדמיה;בתחום 

 בישראל ותוכנית המלגות נושא קידוםקשרים ושתופי פעולה בין אוניברסיטאות מובילות מקומיות וישראליות,  יצירת

EMBA ,.חתימת הסכם מו"פ בין אוניברסיטת  ביקורים והרצאות נציגי הקונסוליה באוניברסיטאות החשובות באזור

סצ'ואן בישראל. ביקורי בכירי אקדמיה באזורנו כגון סגן נשיא  ר מושלניברסיטת תל אביב בעת ביקוסצ'ואן לאו

. הגעת משלחות סטארטאפיסטים בליווי הטכניון אוניברסיטת אריאל, ביקור סגן נשיא הטכניון וביקור נשיא בר אילן

 ועוד.   SWUFEאקדמיה באונ'  דשתתפות בירילתחרות יזמים צעירים, ה
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, בבתי חולים בסצ'ואן הכשרות ליצנים רפואיים מיסוד קורסי, בצ'ונגצ'ינג וצ'נגדו"דים חירום קנ בתחום המש"ב;

 קורסים רפואיים שונים כגון אורתופדיה ושיקום נוירולוגי וקורסי הכשרה בנושא מים ואיכות הסביבה. 

 

 成都市 -צ'נגדו

ומבחינות רבות  קמ"ר 12,000של שטח מטרופולין , איש )העיר הרביעית בגודלה בסין(מיליון  14מטרופולין של  צ'נגדו

הינו למעשה "ראש  . אזור זה1999" בשנת Go west"-העיר החשובה והמפתחת ביותר במערב סין, מאז השקת תוכנית ה

הדרקון" לפיתוח מערב סין והינו יעד מבחינת השלטון הסיני לפיתוח כלכלי והדבקת הפערים הכלכליים והחברתיים 

ארץ זבת חלב ' -'ארץ השפע'או  'העדן ןג'ארץ  天府之国הינו  צ'נגדו שם נוסף לעיר  ביחס לאזורי החוף המפותחים.

 אשר יושבת על מישור סצ'ואן הפורה. ,אם תרצו 'ודבש

אשר   Shu-אנג ושל תרבות הששנים מאז שושלת  2000 -כ מעבר לכך צ'נגדו הינה עיר בעלת היסטוריה עתיקת יומין של

  .הנהר הצהוב מהוות את ערש התרבות הסיניתת יחד עם התרבויות שהתפתחו על גדו

מקום הגידול  הת סצ'ואן היניאשר פרובינצי נודעיםאוצר לאומי וסמל סצ'ואני מפורסם לא פחות הם דובי הפנדה ה

 .והמחייה שלהם

 בצ'נגדו לבכירי ממש

 

Luo Qiang (罗强) Mayor of Chengdu  

Born in 1963 in Chongqing, graduated from Chengdu University of 

Technology, Doctor of Science, majoring in mineralogy and petrology. 

1996: Vice president of Southwest Petroleum University. 

2002: Secretary of Communist Youth League of Sichuan Provincial Party 

Committee 

2005: Deputy party secretary, mayor of Dazhou 

2008: Party secretary of Guangyuan 

2012: Party secretary of Mianyang 

2015: Secretary-General of Sichuan Provincial Government 

2016: Deputy party secretary, mayor of Chengdu. 
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Fan Ruiping范锐平 – -Communist Party Secretary of Chengdu 

Born in 1966 in Zhongxiang, Hubei Province. In 2007 received his Master of 

management science degree from Huazhong University of Science and 

Technology. In 2011 received his Master of Science degree from Nanyang 

Technological University    

2000    Mayor, Songzi City, Hubei Province 

2006    Mayor of Ezhou City, Hubei Province 

2009    Party secretary of Ezhou City, Hubei Province 

2011    Party secretary of Xiangyang city, Hubei Province  

2013    Chief of propaganda dept., Sichuan province, standing member of 

Sichuan party committee  

2017    Party secretary, Chengdu city 

 

 

 

 כלכלת צ'נגדו

מהשנה שעברה והסתכם  עלהשלה  הצמיחה השנתי שיעור יואן. מיליארד 1217הגיעה לערך תל"ג של  נגדו'צ 2016 בשנת

 התל"ג לנפש לשנת ערךמהשנה שעברה. 12.6%יואן, עליה של כ 84,349עמד על  2016ערך התל"ג לנפש לשנת . 7.7%ב

 .  14.6%והעיר נהנתה מצמיחה שנתית של  5 פי תל"גה עלה 2010ת שנל 2000 תבין שנ. יואן 74,865מד על ע 2015

 2015-2016ערכי היבוא והיצוא של צ'נגדו לשנים 

 2015משנת  11%שנתית של  עליה, נתון המשקף מיליארד דולר 43.87 עמד על 2016סך סחר החוץ של צ'נגדו לשנת 

 2015משנת  2%, נתון המשקף ירידה שנתית של מיליארד דולר 23.43ערך היצוא מצ'נגדו עמד על (. מיליארד דולר 39.52)

משנת  30.9%שנתית של  עליה, נתון המשקף מיליארד דולר 20.43ערך היבוא לצ'נגדו עמד על . (מיליארד דולר 23.91)

 . (מיליארד דולר 15.61) 2015
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 עם ישראל: נתוני סחר

 היצוא ערךמהשנה שעברה.  76.5%מיליון דולר, עליה של  741.3עמד על  2016סך סחר החוץ מצ'נגדו לישראל לשנת 

 על עמד מישראל צ'נגדו של היבוא ערך .9% של שנתית צמיחה , נתון המשקףדולר מיליון 69.31 על עמד לישראל מצ'נגדו

 , יחסית לירידה בתחום בשנה הקודמת. 88.6%שנתית של  דרמתיתעליה  , נתון המשקףדולר מיליון 660.10

ת ובעיר ממוקמ כבירת הפרובינציה צ'נגדו היא העיר המרכזית במערב סין לשירותים, לוגיסטיקה, יצור וטכנולוגיה.

יה שיריממוקמת בעמרחבים עירוניים בסין, צ'נגדו  280. מתוך fortune 500רשימת  בין חברותחברות מ 300-יותר מ

השקעות. מבין הערים הסיניות שאינן במעמד של פרובינציה, צ'נגדו היא העיר הגדולה ביותר להראשונה מבחינת אקלים 

  .tier city 1.5 ויש המכנים אותה

, המתכות תעשיית, והמשקאות המזון תעשיית, הרכב תעשיית, אלקטרוני שמונת התעשיות המרכזיות בעיר הינן: מידע

שמונת  2017קלה. בתחילת שנת  הבנייה ותעשייה חומרי תעשיית, הכימית והתעשייה הנפט תעשיית, המכונות תעשיית

 498.4ותפוקתה עמדה על כ  20.8%דע האלקטרוני לבדה צמחה ב. תעשיית המי 9.8%הנ"ל חוו צמיחה של התעשיות 

 .  מיליארד יואן 160מיליארד יואן. תפוקתה של תעשיית הרכב עמדה על 

צ'נגדו מדורגת  מעל הממוצע הארצי.  7.3%מת ב, צ'נגדו ממוק"2017"דירוג החדשנות והיזמות לשנת  סאינדקפי -על

 על מנת למנף את ראשונה במערב סין ושישית בכלל סין בכמות היזמים העירוניים, ממוצע הכנסותיהם והצלחתם.

שטחי עבודה משרדיים ללא עלות,  היזמות המקומית, פיתחה עיריית צ'נגדו רגולציות תמיכה מגוונות למען אספקת

 הצגת מנגנון הון סיכון, הרחבת ערוצי המימון וכד'. 

 העיר הגיעה, הטובים הביצועים בעלות האסיאתיות הערים מכון מילקן האמריקאי המדרג את של 2015לשנת  ח"בדו

גידול ) עבודה במקומות גידול כגון מאפיינים בדק ח"הדו. העשירי במקום מוקמה ששנחאי בעוד, הראשון למקום נגדו'צ

 מבחינת הרשימה בראש מוקמה נגדו'צ. מתקדמות ובתעשיות בהכנסות עלייה(, האחרונות השנים 5-ב 30%של  שנתי

 הכללי במיקומה שפגע מה, בלבד 19-ה במקום היה נגדו'בצ לאדם התל"ג. מתקדמות תעשיות וחדירת בהכנסות עלייה

 בעוד העיר גוויג'ו עלתה למקום הראשון. בסקר מכון מילקן, , צ'נגדו דורגה במקום החמישי 2016נכון לשנת  .בטבלה

 :)המודגשים הינם פארקים טכנולוגיים לאומיים(והסביבה  בצ'נגדו אזורי פיתוח כלכליים בולטים

 .Chengdu economic and technological development zone .א

 Chengdu export processing zone .ב

 בגודלו בסין( שלישי)הפארק ה Chengdu Hi Tech Industrial Development zone .ג

 Chengdu national cross-straight industry development Park .ד

 יחד עם פרויקטים דומים ברחבי סין 2017, באפרילנפתח  China (Sichuan) Free Trade Zone - .ה

יחד עם פרויקטים דומים ברחבי  2017, באפרילנפתח  -China (Chongqing) Free Trade Zone .ו

 סין

 


