
KITAJSKA

Površina = 9.561.000 km2

Št. prebivalcev = 1,33 mlrd
Glavno mesto = Peking (Beijing) 

22 provinc,  5 avtonomnih regij,    2 SAR, 4 občine



Makroekonomski podatki, 2010

BDP (v mlrd EUR) = 4.419,5
BDP na prebivalca (PPP, v EUR) = 5.820
Rast BDP (v %)  = 10,3

Izvoz blaga (v mlrd EUR) = 1.189,1
Uvoz blaga (v mlrd EUR) = 998,1

ILO brezposelnost (v %) = 4,3

Inflacija (v %) = 5,0

Vir: EIU in Cia World Factbook



Poslovno okolje

• enopartijska država (komunistična partija),
gospodarsko rast vezati na domačo potrošnjo,

• liberalizacija gospodarstva 1978, 
izvoz je motor gospodarske rasti,
gospodarstvo #2 na svetu,
državni : privatni sektor (50:50),
↑ kupne moči (700 mio srednji razred do leta 2020)

• plan razvoja Z dela države (mrd vzpodbude države),
1,3 mrd prebivalcev (danes #1),
ruralna področja → urbana središča; omejitve (l. 1990 26% → l. 2035 70%),
dvig minimalne plače (*2 do l. 2015)

• SEZs, industrijski parki,
postopna izgradnja infrastrukturnih povezav z notranjostjo in Z države

• zrelo okolje za NTI

• ? eko standardi



Investicijsko okolje

Vstop na trg 
Lokalni agent, investicija
Kontrola

Davki (7 davkov/dajatev; Π = 20%) 

Stroški dela (povprečje CN = 15% ZDA)  

Trgovinski sporazumi 
FTA ASEAN, Pakistan, Čile, Singapur, Peru, CEPA, Macau, Kostarika
Preferencialni Azija-Pacifik



Medkulturne razlike

Poslovna kultura
Pogajalske ekipe (senioriteta, skrivanje čustev, …).
Guangxi.
Zaupanje.
“Obraz”.
Jezik (“zgubljeno s prevodom”…).
Časovna dimenzija (urnik, odmori za obroke, …).
Darila in lobiranje (lokalni “šerifi”, stimulacije, …).
“Bitka na Neretvi”.

Priprava na poslovni obisk
Koliko dni? Prazniki.
Zgraditi in negovati zaupanje.
Vizumi.
+6/+7 ur časovne razlike.

Letalska vozovnica +800 EUR, hotel +80 EUR/dan.
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Blagovna menjava 
Slovenija - Kitajska

Vir: Statistični urad RS



IZVOZ

• električna oprema za kolesa, motorje
• črpalke in kompresorji
• deli za rotacijske električne stroje
• turbine na vodno paro
• sesalniki za prah

UVOZ

• heterociklične spojine
• diode in tranzistorji
• stroji za avtomatsko obdelavo podatkov
• sedeži in njihovi deli
• druge igrače

Vir: Statistični urad RS

Glavni blagovni proizvodi v menjavi
Slovenija – Kitajska



Priložnosti za slovenska podjetja

Avtomobilska industrija

Elektro industrija

Zelene tehnologije

Končni proizvodi (vino, hrana, luksuzni proizvodi)




