
2020ישראל –תיירות סין

...הזדמנויות ואתגרים בצל הקורונה



...לא מה שחשבנו–2020סין 
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"הענק הסיני:"

(   רובם בני האן)מיליארד איש 1.34

ר "מיליון מ9.9

ערים4/ ' אזורים אוטו5/ פרובינציות 23

 5,000)אך עתיקה ( 1949" )חדשה"מדינה

.המשכיות ולאומיות(. שנות היסטוריה מתועדת

 קומוניסטי   -משטר פוסט

 חברה, דת, כלכלה)חברה משתנה ומתפתחת  ,

...(.  ערכים, טכנולוגיה
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"המעצמה המרכזית  "–2020סין 



"של פעם"סין 

טוטליטריזם של •

.המפלגה

כלכלה מבוססת  •

חקלאות ותעשייה 

.בסיסית

ג "הסתמכות על ח•

מקומי ויבוא  

.מינימאלי

מינימום פתיחות  •

.לכלכלה העולמית

"של דנג"סין 

.שלטון המפלגה•

כלכלה מבוססת  •

חקלאות ותעשיה  

אך מתפתחת  

.וצומחת

גידול בצרכים •

.ג"וביבוא ח

פתיחת מבוקרת •

.של הדלת למערב

.ל"גידול בסחר בינ•

קומוניזם עם מאפיינים  •

.סיניים

כלכלה מבוססת  תעשיה  •

+  מגוונת ומתקדמת 

.חקלאות

גידול בכושר היצור  •

.ג"והסתמכות על יבוא ח

+  צמיחת השוק הפנימי •

.ל"יצוא לחו

פתיחות גדלה לכלכלה  •

.עולמית

השלב השלישי בהתפתחות–2020סין 



התעשייה: 2020סין 

מתפתח ומגוון, סקטור תעשייתי חזק:

תעשיה מסורתית לצד הי טק  •

ומותגים מקומייםOEMיצרני •

ייצור לטובת השוק המקומי ויצוא•

 היצרנית הגדולה בעולם : 2010מאז

אנרגיה חלופית: ענפי יעד אסטרטגיים  ,

מונעי אנרגיה רכבים , חומרים חדשים

מערכי ייצור  , תעשיות המידע, חדשה

.מחזור ואיכות הסביבה, ביוטק, מתקדמים

 גדלהפ "הלאומית במוההשקעה

(  מהתוצר2.18%)בהתמדה 
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אישמיליון400-450מעלומקיףבהתמדהמתרחבבינונימעמד•

.(בחודשדולראלףמעלהכנסה)

...מיליונריםמיליון4.4מעלבסיןמתגורריםההערכהפיעל•

(ביפן19%/ב"בארה30%)45לגילמתחתהםבסיןמהעשירים80%•

...עידן הצריכה: 2020סין 



עלייה ברמת החיים ובהכנסה הפנויה •

אימוץ מרכיבי התנהגות צרכניים מערביים•

לעידן הצריכה" הצנע לכת"מ•

מגמות בשוק הצריכה: 2020סין 



.שליש מרווחי הקבוצה/  Yumסין הינה מנוע הצמיחה של

פעילים ועוד היד ( KFCסניפי 5,000מעל )סניפים 7,200מעל 

...נטויה

.סין הינה מנוע הצמיחה העיקרי גם של מקדולדס

סניפים פעילים  2,200מערך של מעל 

2020סניפים נוספים עד 1,000תכנון לפתיחת 

Starbucksארץ התה היא מרכז פעילות חשוב עבור רשת  

ערים230סניפים פעילים במעל 3,600מערך של 

2022סניפים נוספים מדי שנה עד 600תכנון לפתיחת 

...כבר לא רק אוכל סיני: 2020סין 



:קהילת האינטרנט הגדולה בעולם

 (06/19)מיליון מנויי אינטרנט548

מיליון משתמשי סלולר אינטרנט 847

מיליון מבצעים רכישות באינטרנט639

:שוק הסלולאר הגדול בעולם

(11/19)מיליארד מנויי סלולאר 1.6

2019הושקה בנובמבר G5רשת 

...אדגטים'אינטרנט וג, על מכוניות: 2020סין 

:שוק הרכב הגדול בעולם

מיליון מכוניות נוסעים עולים לכביש בשנה 20מעל 

מיליון מכוניות נעות על כבישי סין 260מעל 



...האתגרים: 2020סין



אתגרי  
פנים

איכות הסביבה

צורך מתמיד 
בהרחבת תשתיות

בועה

(ן"בנקים ונדל)

אבטלה

(4.6%) תקנים ובקרת איכות

פערים ומערך  
שירותים סוציאליים

אינפלציה

אתגרי  
חוץ

IPסוגיית 

מיתוג חלש

תחום              
אי הוודאות

המשבר  
הגלובאלי

לחצים לתיסוף  
המטבע

...האתגרים: 2020סין 



ימי הקורונה: 2020סין 

31/12/2019:

בלתיבמחלהחולים27

Whuanבעירמזוהה

20/1/2020:

'ארמהמגיפהמוכרזת

:2020אמצע פברואר 

התחלת תהליך חזרה  

.חלקית לשיגרה

הכרזה על סדרת הקלות  

.במס והטבות

:2020תחילת אפריל 

מרבית התעשייה חזרה  

לפעילות עסקית ברמה  

. משתנה

מסעדות ובארים , חנויות

.נפתחים בהדרגה ובהיסוס

מאותחלים לוגיסטיקה ותנועה 

.בהדרגה

...פקקי התנועה חוזרים

?

חודשים3



....החזרה לשגרה: 2020סין 

The 

old days

in 2019…

Corona 

days…

Now…



...החזרה לשגרה: 2020סין 



...היום שאחרי הקורונה: 2020סין 

מאתגרתתהיהלשגרההחזרהוהגלובאליתהחדשהבסין...הגלויעלהנסתררב

(...הסארסמתקופתבשונה)בעולםבהתפתחויותותלויה

6%שלמרמה2020לשנתסיןשלהצמיחהתחזיתאתחתךאסיהלפתוחהבנק

!2.3%שלשניםמזההנמוכהלרמה

!דולרמיליארד720-בלמדינההנזקעלותאתמעריך

ותמיכותתמריציםמערך,קודמותמשברבעתותכמו,תפעילהסיניתהממשלה

סיוע,מסהחזרי,לבנקיםהוןהזרמתדוגמת)במשקהפעילותבהאצתשיסייעו

מאזמתבצעיםכברראשוניםצעדים.(ועוד,רכביםלרכשסובסידיות,בהלוואות

.פברואראמצע

התייצבההמשברבתחילתחדותירידותולאחרייציבותעלשומרתהסיניתהבורסה

.המשברלפנישללתקופהדומהברמה

והתוצאות)ובאירופהב"בארההמחלהעםההתמודדותוקצבההצלחההיקף

לצמיחההחזרהקצבעלחשובמשפיעיהוו(המדינותבתוךוהפוליטיותהכלכליות

...ואילך2020-2021בשניםהסיניתהלכלכלההתנהלותואופי



התייר הסיני מגלה את העולם–2015סין 

התייר הסיני חוזר לתור את העולם: 2020סין



מאפיינים ומגמות: התיירות הסינית

וכאשר(אישמיליון200-כ)בדרכוניםכיוםמחזיקיםסיןמאזרחי13-14%רק

25%שלהפחתה)יורדתוהעלותומהירפשוטונעשההולךהדרכוןהוצאתתהליך

(דולר17שללעלות2019ביולי

2010בשנת:להשוואה)2019בשנתל"לחויצאוסינייםתייריםמיליון155מעל

.(בלבדתייריםמיליון10סיןאתיצאו

ומספרןואיזוריםמדינות72-בבכניסהאשרהמקבלאומאשרהפטורהסיניהתייר

עומדקבוצתילתיירותכיעדאותןהמאשר(ADT)הסכםעלהחתומותהמדינותשל

.159על

16%ותרמול"בחודולרמיליארד277הסיניתהתייריםהוציאו2019בשנת

.תיירותעלהעולמיתמהוצאה

עבודה)ל"לחובחשיפהגידול,הפנויהוההכנסההחייםברמתעליה:צמיחהמנועי,

...טיסותוהוזלתזמינות,ואשרותדרכוןהוצאתשלנמוכהועלותקלות,(...מדיה

בעולםביותרהצמיחהומהירתלגדולהנחשבתהסיניתהיוצאתהתיירות.



נתונים: התיירות הסינית

SARS



?מהיכן מגיעים: התייר הסיני



מאפיינים: התייר הסיני

:גאוגרפיתמגוונתהסיניהתיירשלהמוביליםהיעדיםמפת

תאילנד1.

יפן2.

סינגפור3.

אינדונסיה4.

מאלזיה5.

אוסטרליה6.

ב"ארה7.

פיליפינים8.

ספרד9.

איטליה10.

,ואיטליהספרדדוגמתביעדים,עמהבהתמודדותוהכשליםהקורונההתפרצותעוצמת

בהיקףפגיעהלהניבעלולים,(בסחרמלחמתמרכיבגםמתווסףשם)ב"ארהגםכמו

.אליהםהסיניתהתיירות



...בין מיתוסים למציאות ומגמות: התייר הסיני

,הסיניהתיירבהתנהלותשינוישלמגמותמצייןMcKinseyל"הבינהייעוץחברתשערכהסקר

:(...?הנפוציםולמיתוסים)לעברבהשוואה

הםהנסיעהיעדבבחירתהמרכזייםהשיקולים:

(56%)במדינההתיירותיותהאטרקציותויחודייותיופיהערכת•

(47%)ויציבותאישיבטחון•

(35%)הסיניהתיירכלפיהתושביםידידותיות•

(45%)...לביקורהאשרההשגתקלות•

קניותוגםבאתריםביקורים,מהתנסויותהמורכבת,הכוללתהחוויהעומדתהנסיעהבמרכז

.(המרכזיהיעדעודשאינן)

מונומנטליםאתריםרקלא,יותרמגווניםהתיירפוקדשאותםהיעדבמדינתהביקוראתרי

...מחויבלצילום

למלונותהעדפה...מלונותביןתזזיתייםפחותומעבריםיותרארוכותביעדהשהיהתקופות

...הסינילתיירהתאמותשעושים

סיניתדובריצוותואנשיבמדריכיםהסתייעות.



(המשך... )בין מיתוסים למציאות ומגמות: התייר הסיני

בנסיעותלפחותאובקבוצותלנסועמעדיףעדייןאך,ניסיוןצובראמנםהסיניהתייר

.אישיותחבילותאותיורחבילותבמסגרתמאורגנות

גםכמו,אינטרנטייםמקורותעלוהולכתגדלההסתכות,נסיעותבסוכניההסתייעותלצד

(...יותרמטייליםהםשגם)ומשפחהחברים

להתנסותגוברתפתיחותאבלסינילאוכלעודנהוההעדפהבמסעחשובמרכיבהואאוכל

(...אחתמפעםיותרגם)מקומיבמזון

לאמצעיבעדיפות)אלקטרונייםבאמצעיםלתשלוםבלבדבמזומןמתשלוםברורמעבר

.(AliPayדוגמת)הסינייםהתשלום



?על מה מוציאים: התיירות הסינית

Nielsenח חברת "על פי דו* 



מדיה-בעידן האינטרנט והניו: התיירות הסינית

האינטרנטבאמצעותהזמנותיהםאתומבצעיםמאתרים(53%)התייריםממחציתיותר.

נוטים.'וכו,מבקריםוהערכותהמלצות,אתריםעלמידעלאיתורברשתנעזריםהתיירים

יוקרהבמלונותשנרשמומההמלצות42%)ביקרובהםואתריםמלונותעלהערכותלכתוב

.(סינייםבתייריםמקורתבעולם

ממחציתביותראחריםתייריםשלוהמלצותבהערכותנעזריםמהתיירים80%-לקרוב

.ל"לחומסעותיהם

אתיחלקו(ומטה35בגילאים93%)הצעיריםובמיוחד,(56%)ל"לחוהנוסעיםמרבית

.החברתיתהמדיהבאמצעותוחוויותיהםתמונותיהם

סינייםבאתריםבעיקרמתבצעתהפעילות

Trip.com:דוגמת (Ctrip),eLong,BaiduQunar...

ימליצו בוודאות

אולי ימליצו

...לא ברור



2020סין 

...היום שאחרי הקורונה



...היום שאחרי הקורונה

בדגש  , עם ההתגברות על המגיפה מתחדשת תיירות הפנים בסין

.  פרובינציאלית והמגבלות מוסרות בהדרגה–על תיירות פנים 

ל תיקח עוד מספר חודשים  "חזרת התייר הסיני לזירה הבינ

:לנוכח, (לפחות)

 (הבידוד בחזרה לסין: 'לדוג)מגבלות פנים סיניות

מיעוט הטיסות בין סין לעולם

מגבלות ברבות ממדינות היעד  ...

ומדינותבסיןשניההתפרצותתזוההלאעודכלכיהןההערכות

,נכנסתתייריםתנועתויאפשרוהמגיפהעליתגברובעולםיעד

.הקרובהקיץבמהלךהסיניתהתיירותתנופתתחודש



...היום שאחרי הקורונה

דוגמתביעדים,עמהבהתמודדותוהכשליםהקורונההתפרצותעוצמת

,(בסחרמלחמתמרכיבגםמתווסףשם)ב"ארהגםכמו,ואיטליהספרד

.אליהםהסיניתהתיירותבהיקףפגיעהלהניבעלולים

תאילנד1.

יפן2.

סינגפור3.

אינדונסיה4.

מאלזיה5.

אוסטרליה6.

ב"ארה7.

פיליפינים8.

ספרד9.

איטליה10.

?

?

?



...היערכות ליום שאחרי הקורונה

...המפתח בידי מערכות הבריאות והממשלות

:  אבל

ואנשי קשר, חברות, שימור וטיפוח מערכות קשרים עם ארגונים  .

כולם מושבתים  –איתור ופניה לגורמים נוספים :זמן לעבודת שטח דיגיטלית

...  ופנויים

בדגש על שילוב של פעילות  , שימור פרופיל וחשיפה, טיוב המערכים בסינית

.  ואפשרויות ורצון לעתיד, ישראל התוססת גם בימי הקורונה, היכולות, העבר

 הקשר העמוק בין העמים: יש דברים שלא ישתנו–ביום שאחרי הקורונה ,

...  היחודיים שבהשל ישראל על האתרים ההיסטוריים ואתרי הטבע ייחודה 

 להישג הסיני בריסון המגיפה והסיוע שלהם כיום  ( מוצדקת)התיחסות להערכה

...לישראל



תודה על ההקשבה


