Провінція Цзянсу, Китайська Народна Республіка

Населення
78,6 млн осіб
Площа
98 285 км. кв.
Географічні дані
Провінція розташована уздовж східного узбережжя Китаю та омивається
Жовтим морем. Цзянсу розташована в багатій, благодатній дельті річки Янцзи,
де переважає рівнинна поверхня, яка ділиться на чотири рівнини: Сунань,
Цзянхуай, Хуанхуай і в східній частині - Бінхай. Зі всіх провінцій Китаю Цзянсу
має найвищий відсоток внутрішніх вод — на її території розташовані, зокрема,
найбільше озеро Піднебесної — Тайху, великі озера Хунцзе-ху, Гаою-ху,
Луома-ху і Веньшань-ху. Провінція межує на заході і півночі з провінціями
Шаньдун та Аньхой, на південному-сході – з провінцією Чжецзян та м.Шанхай.
Клімат
Клімат має яскраво виражений мусонний характер. Тут проходить межа двох
кліматичних зон: субтропічна і помірна. На південь – клімат субтропічний
мусонний, а на північ - помірний мусонний. По всій провінції клімат м'який та
опади помірні.
Адміністративно-територіальний устрій
В адміністративному плані провінція Цзянсу ділиться на дванадцять міських
округів: Чанчжоу, Хуайань, Ляньюньган, Наньтун, Суцянь, Сучжоу, Тайчжоу,
Усі, Сюйчжоу, Яньчен, Янчжоу, Чженьцзян і одне місто субпровінціального
значення Нанкін.

Короткі історичні відомості
Провінція Цзянсу була утворена у XVII столітті на початку правління династії
Цин з префектур Цзяннин (нинішній Нанкін) і Сучжоу.
Економічний потенціал
Цзянсу пов'язана прямим залізничним сполученням з 40 великими і середніми
містами Китаю. Цзянсу — одна з економічно потужних провінцій Китаю, має
найбільший загальний обсяг ВВП. Провідними галузями промисловості є
електронна,
нафтохімічна,
текстильна,
машинобудівна,
виробництво
будматеріалів.
Цзянсу одна з перших провінцій, яка почала будувати зони економічного
розвитку, які призвели до швидкого економічного зростання провінції. На
сьогоднішній день в провінції зосереджено 142 зони економічного розвитку.
Серед 38 зон економічного розвитку державного значення: 12 зон економічного
та технічного розвитку, 7 нових та високотехнологічних зон промислового
розвитку, 2 курорти для відпочинку державного значення, 4 обмежених зони та
4 експортно-виробничі бази.
Соціальна сфера
У провінції функціонують 137 вищих навчальних закладів, 130 художніх
колективів, 114 палаців культури, 100 публічних бібліотек, 92 музеї і 170
архівних установ. Загальна кількість закладів охорони здоров'я в провінції
становить 14 059.
Історико-культурний потенціал
Цзянсу займає перше місце серед інших провінцій Китаю за кількістю міст
історичного і культурного значення: Нанкін, Сучжоу, Янчжоу, Чженьцзян,
Чанша, Сюйчжоу, Хуайань. Зразковими туристичними містами визнані столиця
шести древніх династій - Нанкін, Сучжоу, що носить назву "Рай на землі" і ще
11 інших міст. Є три великих туристичних району: Янцзи, Тайху і Сюйхай, 20
живописних визначних місць, 23 лісових парку, 6 туристичних курортних
об'єктів, 416 охоронюваних культурних об'єктів державного і провінційного
рівня. Дев'ять стародавніх садів-парків у місті Сучжоу визнані ЮНЕСКО
всесвітнім культурною спадщиною.
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