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 יבוא
 יצוא

 2000-2017  הסיני( חודשי במיליוני טון)תנועת הסחר הימי 

Source: Clarksons China Intelligence Monthly October 2018 
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Source: Clarksons China Intelligence Monthly October 2018 

 (חודשי במיליוני טון) 2000-2018 הסיני (הימי)תמהיל היבוא 
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 2010-2018בשנים ( חודשי במיליוני טונות)יבוא התבואות לסין 

Source: Clarksons China Intelligence Monthly October 2018 
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Source: Clarksons China Intelligence Monthly October 2018 

 אסיה         

 אטלנטי      

 מזרח תיכון      

 (  חודשי במיליוני טונות)מקורות יבוא הדלק הגולמי לסין 
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מיליון טון   35

מסך  50%)

 (  היבוא



 ,(BRI – Belt & Road Initiative)החגורה והדרך מהם מניעיה של סין ביוזמת 

 ?"(מגיע לנו)" ביפולארימיצובה של סין כמעצמה בעולם , "(החזרת עטרה ליושנה)"? אימפריאליזם

 ?(ת"מזה)נוכחות במוקדי עניין בינלאומיים , (16+1דרך פורום  ECגישה ל ) מעורבות בינלאומית/השפעה

 (.'מדינות מזרח אירופה וכו, המשבר הפיננסי ביוון, סרי לנקה)?, ניצול הזדמנויות? ניאו קולוניאליזם

 ?והסחר הימי לקיומה של סין( SLOC - Sea Lines of Communications)חיוניות נתיבי הים 

 ?(SLOC)על נתיבי הים " תחנות מסחר/מוצבי שמירה"כ( String of Pearls)שרשרת הפנינים 

 ? מדיניים? אסטרטגיה לצרכים כלכליים? תועלתיות? פילנטרופיות -( Initiative)יוזמה 

 ?(השמייםתפיסת מנדט )השליט /המשטר לגיטימציית -פוליטיים פנימיים /חברתיים/שיקולי רווחה

:                                                                                                                      הטענה 

,  כלכליות)לוגיסטית העולמית מסיבות קיומיות -משנה ומשדרגת את הרשת הגאוסין 

הכלכלי , ותומכת בכך בחזון הנהגת סין לפיתוחה החברתי –חברתיות ומדיניות 

 .סין גם כגורם לחיזוק לגיטימיות המשטרוהמדיני של 
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 (?בזיקה סינית? בשליטה)לאירופה ( סין)הנתיבים החלופיים בין אסיה 

 מקרא

 נתיב מסורתי

 נתיב חדש

 ?החזון הסיני –לוגיסטים -גיאוהאמנם שינוי סדרי עולם 
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 אמברלי

 ונציה
 הים האדריאטי

מערב הים , (סבונה)וָדֹו 
 הטירני

 לכיוון צפון אירופה
 ב חוף מזרחי"ארה  

,  פורט סעיד
 סואץ, דמייטה

 פיראוס

 ישראל

 ?האם סין משנה את מפת נתיבי הסחר בין אסיה לאירופה .התיכון הים ומרכז במזרח (?"הפנינים שרשרת)" העיקריים הסינית הנוכחות מיקומי
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 לוגיסטי-הגאוההיבט  –הסינית " (*)והדרךיוזמת הרצועה "מרחב 

(*)MSR (Maritime Silk Road) & SREB (Silk Road Economic Belt) 

BCIM 
Bangladesh China 

India Myanmar 
Economic Corridor 

MAGIC 
Mediterranean 
Arabian Gulf 
International 

Corridor  

 BRIשל ה לוגיסטי -חלופיות במרחב הגאומעקפים ודרכים 

CPEC 
China Pakistan 

Economic Corridor 

GBEC  
Greece Balkans 

Logistics/economic 
Corridors 
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Capt. Yigal Maor 

 הערבי  למפרץ ( המעקף)מודל עוקף סואץ 
 GBECעם מסדרון ה  MAGICחיבור מסדרון ה 
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 MAGICה  –הערבי הים התיכון למפרץ פרוזדור 
 orridorC nternationalI ulfG rabianA editerraneanM 
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 ”מסילות לשלום אזורי“
תכניתו של השר ישראל כץ  

 לקידום השלום דרך פיתוח אזורי
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 .ת"לוגיסטית של סין במזה-הגלומים בפריסתה הגאו( הסינים)הערכת האינטרסים 
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 (.כלכלות מתפתחות, שיקום אזורי)התרחבות עסקים והשקעות הון באזור אתגרי ביותר  –כלכלי 

 (.גם כתשובה להאטה לאומית)בניית שווקים חדשים לפוטנציאל ועודפי היצור הסיני  –כלכלי 

 (.אירועי לוב)והשקעותיה המשמעותיות של סין באזור  (אזרחיה) הגנה על נוכחותה –אסטרטגי 

 (.שיבות האזור בשל מלחמות הסחרחהתחזקות )סין של הראשיים נוכחות במרחב מקורות האנרגיה  –אסטרטגי 

 (.Chokepointלרבות תעלת סואץ כ )אטלנטי /תיכון/ים אדוםהספנות הגנה על נתיב /נוכחות –אסטרטגי 

 (.בסין על יציבות המשטר הסיניאיום )האסלאם הפונדמנטליסטי במרחבי ערש נוכחות סינית  –אסטרטגי 

 (.מעורבות מחויבת במזרח התיכון)חדש  ביפולאריבעולם סין המדיני של מיתוג מעמדה  –מדיני 

 

 



 (.לוגיסטי-הגאובהיבט ) BRIמיצוב ישראל בחזון ה 

 (.בעיניים סיניות)הערכת מיצובה של ישראל 

 .המשילות והביטחון, הרגולציה, הכלכלהכפלטפורמה אזורית יציבה בהיבטי ישראל יציבותה של מדינת 

 .מערב ובצומת שלושת היבשות-ביחס לנתיב הסחר הימי אסיהמדינת ישראל מיקום 

 (.Red Med & MAGIC Corridors)האדום תעלת סואץ והים מעקפי  -פוטנציאל הנתיבים היבשתיים 

ְרלי, לנמלי פיראוסחיזוק )הסחר עם אסיה נמל שטעון אזורי נוסף לצרכי   (.וסואץ אמבָּ

 .אזורי( מאגרי הגז)פוטנציאל אנרגטי 

 (.  ?פוטנציאל גידולים)מזון וחקלאות , טכנולוגיות מתקדמות, ישראל כמקור ידע

 (.בנתיב הגישה החדש לאירופה)בים התיכון " שרשרת הפנינים"חוליה נוספת ב
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 ?  סיני באזורנו( לוגיסטי-גאו)האם אכן תחילתו של עידן 
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 תודה ובהצלחה

 (או בעצם פרולוג)אפילוג 

 כחלק מיוזמת הBRI ,לוגיסטית העולמית באופן של  -סין משנה ומשדרגת את הרשת הגאו

 .חיזוק וחידוש נתיבי ספנות כולל העצמת הצי המסחרי שלה ויכולותיו

נמליות באופן של השקעות וזיכיונות הן " היאחזויות"סין מקימה , במרחבה של רשת זו

לרבות חיבור חלק מהם במסדרונות   MSRלאורך נתיבי ה " תחנות"או  אינטרמודליםכצמתים 

 .  חלקם בנתיבים חדשניים כדוגמת דרום אירופה, לתוך היבשה

 לצורך   החיוניים ביותר לקיומה של סיןכל זאת גם למטרה של נוכחות והגנה על נתיבי הים

 .                                            הכלכלי והמדיני של הנהגת סין ובכך חיזוק יציבות המשטר, מימוש חזון פיתוחה החברתי
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