Raziskovalno središče za Vzhodno Azijo

VSTOP SLOVENSKIH PODJETIJ NA KITAJSKI
TRG

ANALIZE EARL 01/2020

Helena Beznec, Tinkara Godec, Nuša Muršič, Petja Oplotnik

Analize EARL

01/2020

Urednica: Nina Pejič

Vstop slovenskih podjetij na kitajski trg
Zbirka: Analize EARL
ISSN zbirke:
Glavna urednica zbirke: Nina Pejič
Prvo leto izida: 2020
Avtorice: Helena Beznec, Tinkara Godec, Nuša Muršič, Petja Oplotnik
ISBN zvezka:
Izdalo in založilo: Univerza v Ljubljani, Raziskovalno središče za Vzhodno Azijo, Ljubljana
Leto izida: 2020
Publikacija je brezplačna

© Univerza v Ljubljani, Raziskovalno središče za Vzhodno Azijo, 2020
To delo je ponujeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod
enakimi pogoji 4.0 Mednarodna licenca.
Prva e-izdaja. Knjiga je v pdf formatu prosto dostopna https://www.fdv.uni-lj.si/docs/defaultsource/odk-doc/analize-earl-20-1_vstop-slovenskih-podjetij-na-kitajski-trg.pdf?sfvrsn=0 (15. 10.
2020).
Uporaba, razmnoževanje in predelava v nove dokumente so dovoljeni v nekomercialne namene ob
doslednem navajanju vira: Beznec, H., Godec, T., Muršič, N. in Oplotnik, P. (2020). Vstop slovenskih
podjetij na kitajski trg. V N. Pejič (ur.), Analize EARL: zv. 1/2020, (str. 3–53). Ljubljana: Raziskovalno
središče za Vzhodno Azijo.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani
E-knjiga
COBISS.SI-IDID=
ISBN številka (pdf)

Ljubljana, Raziskovalno središče za Vzhodno Azijo
East Asia Resource Library

https://www.fdv.uni-lj.si/knjiznica/earl
E-pošta earl@fdv.uni-lj.si

2

Analize EARL

01/2020

Urednica: Nina Pejič

01/2020

Helena Beznec, Tinkara Godec, Nuša Muršič, Petja Oplotnik

VSTOP SLOVENSKIH PODJETIJ NA KITAJSKI
TRG
ZBIRKA: ANALIZE EARL
Glavna urednica zbirke: Nina Pejič, vodja Raziskovalne enote

Ljubljana, Raziskovalno središče za Vzhodno Azijo
East Asia Resource Library

https://www.fdv.uni-lj.si/knjiznica/earl
E-pošta earl@fdv.uni-lj.si

3

Analize EARL

01/2020

Urednica: Nina Pejič

Predgovor avtoric
V nastanek sledečega dela je bilo vloženega veliko vsestranskega dela – od iskanja kontaktov
za izvedbo empiričnega dela, do svetovanja pri teoretski podlagi ter samemega vodenja in
usmerjanja fokusa raziskave. Tukaj se avtorice za vso podporo, svetovanje ter vodenje
zahvaljujejo mentorici, dr. Andreji Jaklič. Znotraj mentorstva nam je nudila pomoč ter nas
usmerjala, hkrati pa nam dovoljevala svobodo, da smo raziskavo prvotno kot projektno nalogo
pri predmetu Politika mednarodnega poslovanja na Fakulteti za družbene vede zapeljale tako,
kot smo si zamislile. Kljub pandemiji novega koronavirusa ter nekonvencionalnemu načinu
poučevanja in študiranja v poletnem semestru 2020 nam je bila mentorica vedno na voljo,
zaradi česar je tudi naloga pokrila (v času maja in junija 2020) aktualne dogodke v zvezi s
pandemijo.
Za temo smo se odločile ne zgolj zaradi lastnega zanimanja za mednarodno poslovanje,
Vzhodno Azijo ter specifično Kitajsko, temveč tudi zaradi trenutne svetovne situacije. Kitajska
doživlja vzpon v mednarodni skupnosti, med drugim z iniciativo En pas ena cesta, ki je pustila
svoj pečat tudi v Sloveniji. Želele smo ustvariti delo, ki bo služilo kot vodič podjetjem, ki si v
prihodnosti želijo vstopati na zahteven kitajski trg. Sledeča raziskava torej služi kot podlaga,
analiza tveganj ter prednosti vstopa specifično slovenskih podjetij na kitajski trg, iz empiričnih
izkušenj tistih, ki tam že poslujejo. Naše delo torej ne bi bilo možno brez vseh podjetij, ki so
bila pripravljena odgovoriti na anketni vprašalnik ter deliti svojo lastno izkušnjo. Zahvaljujemo
se vsakemu izmed 33 podjetij, s katerimi smo stopile v stik, ne zgolj pri deljenju izkušenj,
temveč tudi pri povezovanju ter deljenju stikov, kar nam je omogočilo večji doseg. Nazadnje
pa se posebej zahaljujemo še g. Saši Saje Wangu, katerega pripravljenost sodelovati nas je
vodila pri oblikovanju vprašalnika ter začetni analizi, mag. Nini Pejič, ki nam je omogočila
prvotne stike z večino podjetij in posameznikov, ki so pri raziskavi sodelovali, ter nas skupaj
z dr. Zlatkom Šabičem, ki nam je kot generalni direktor Raziskovalnega središča za Vzhodno
Azijo izkazal zaupanje, vodila pri objavi nastalega dela.
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Vstop slovenskih podjetij na kitajski trg
V zadnjih desetletjih sodelovanje med Slovenijo in Kitajsko narašča, zlasti z vključitvijo
Slovenije v pobudo Pas in cesta in platformo 17 + 1, kar ustvarja ugodno podlago za poslovanje
s Kitajsko. Članek analizira pristop, ki ga slovenska podjetja uberejo pri internacionalizaciji
poslovanja na Kitajsko. Skozi raziskavo smo zbrale osnovne podatke o vstopu na kitajski trg
in tako ustvarile izčrpen pregled trenutnega položaja tamkajšnjih slovenskih podjetij ter
sprememb zaradi izbruha Covid-19. Raziskava je obravnavala predvsem ovire, s katerimi se
podjetja srečujejo pri vstopu na kitajski trg, in težave po vstopu. Rezultati so pokazali, da so
največje ovire, s katerimi se podjetja spopadajo, povezane s kulturnimi razlikami in
gospodarskimi ovirami ter politikami. Kitajski trg kljub temu ponuja pomembne prednosti za
slovenska podjetja, ki so večinoma povezane z velikostjo trga in naprednostjo tehnologije.
Ključne besede: Kitajska, Slovenija, internacionalizacija, ovire, mednarodno trgovanje,
mednarodno poslovanje, COVID-19, vstop na trg, poslovna strategija
Market entry of Slovenian companies to China
Collaboration among Slovenia and China has been growing over the past decades, especially
with Slovenia being part of the Belt and Road Initiative and the Platform 17+1, hence creating
fruitful ground for conducting business with China. This paper analyzes the approach
Slovenian companies take when internationalizing their business to China. Through a survey,
the research gathered basic data on entry of the Chinese market, creating a comprehensive
overview of the current position of Slovenian companies there, as well as changes due to the
Covid-19 outbreak.
The survey dealt primarily with barriers companies faced when entering the Chinese market,
as well as post-entry difficulties. The outcome of the research showed that the biggest obstacles
they faced were connected to the cultural differences and economic barriers and policies.
Nevertheless, the Chinese market offers important advantages for Slovenian companies,
mostly connected to the size of the market and technology.
KEY WORDS: China, Slovenia, internationalization, barriers, international trade,
international business, COVID-19, market entry, business strategy
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1 UVOD
Vzpon Kitajske v mednarodni areni in dvig pomena kitajskega trga spremlja vedno večje
zanimanje podjetij za poslovanje s Kitajsko in vstop na kitajski trg, kamor sodijo tudi slovenska
podjetja (Jaklič in Svetličič, 2019, str. 84). Odnosi med Ljudsko republiko Kitajsko in
Republiko Slovenijo so že bili skozi zgodovino dinamični, raznovrstni in večplastni, vendar pa
kitajski trg, ki ima svoje specifike, še posebej v zadnjih letih postaja vedno bolj privlačen za
slovenska podjetja, ki nanj vstopajo z različnimi produkti in storitvami. Zaradi povečanega
sodelovanja med slovenskimi podjetji in kitajskim trgom je namen naše raziskave predstaviti
in analizirati kitajski trg in vstop nanj, vključno z ozirom na aktualno dogajanje povezano z
izbruhom COVID-19 in implikacijami, ki jih prinaša. V delu, ki se nanaša na teorijo in analizo
sekundarnih virov, bomo predstavile ovire in tveganja pri mednarodnem poslovanju, nato pa
bomo ta del aplicirale na primer kitajskega trga s pomočjo teorije in opravljenega intervjuja z
g. Sašo Saje Wangom, ter razdelale odnose med Slovenijo in Kitajsko.
Ker smo želele v empiričnem delu pridobiti podatke s strani podjetij, ki so že dalj časa prisotna
na kitajskem trgu oziroma nanj šele vstopajo smo analizirale njihove odločitve in kitajski trg s
pridobljenimi odgovori ter instrumenti, kot so PESTEL analiza, Porterjev model konkurenčnih
prednosti. S temi instrumenti smo lahko podrobno analizirale kitajski trg, ter pridobile vpogled
v konkurenčne prednosti, ki jih tako velik trg ponuja. Sama navezave teorije in rezultatov anket
je razvidna v naslednjih delih raziskave. Pomemben poudarek pa je bila analiza ovir, ki se
pojavijo pri vstopu na tuje trge, ter tudi ovire, ki se pojavijo na kitajskem trgu, saj lahko prek
teh ugotovitev podjetja učinkoviteje pristopijo k oviram in jih rešujejo, še preden se odločijo
za vstop na kitajski trg. Pri samem oblikovanju vprašalnika nas je vodilo tudi diplomsko delo
Ivančič (2009), kjer je bila izvedena podobna raziskava med slovenskimi podjetji.
V empiričnem delu smo pridobile 194 odgovorov, ki pa niso bili izpolnjeni v celoti, zato je
bilo uporabnih zgolj 33 vprašalnikov. Podjetja smo iskale prek obstoječih baz, med drugim
SloExport, kjer smo podjetja kontaktirale po elektronski pošti. Po intervjuju z g. Saje Wangom
nam je bil omogočen dostop do skupnega pogovora na družbenem omrežju WeChat, kjer smo
anketni vprašalnik delile med Slovence, ki živijo in delajo na Kitajskem. Nekatera podjetja pa
smo kontaktirale tudi prek stikov, ki so anketo že rešili (vključile smo prošnjo, da vprašalnik
posredujejo naprej, če vedo za podjetje, ki šele vstopa na kitajski trg, saj teh podatkov same
nismo uspele pridobiti).
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2 OVIRE IN TVEGANJA PRI MEDNARODNEM POSLOVANJU
Ker je cilj raziskave analiza ovir, s katerimi se podjetja soočajo pri vstopu na kitajski trg, ta del
naloge opiše štiri osnovne tipe le-teh. Če želijo podjetja vstopiti na tuj trg, morajo pri tem
izračunati, katere so ovire in tveganja, ki pri tem nastanejo, saj lahko nepoznavanje trga,
kulture, potrošnikov ali zakonodaje že na začetku pomenijo neuspeh. Tveganja, s katerimi se
podjetja soočajo so naslednja: medkulturno, poslovno, državno in finančno tveganje (Cavusgil,
Knight in Riesenberger, 2012). Za uporabo dejavnikov na primeru Slovenije smo izvedle
intervju z g. Sašo Saje Wangom, zaposlenim pri KF Finance, ki nam je iz svojih izkušenj bil
pripravljen pomagati pri analizi poslovnega okolja na Kitajskem specifično za slovenska
podjetja.
2.1 MEDKULTURNO TVEGANJE
Medkulturno tveganje pomeni, da lahko razlike v kulturni dediščini vpletenih akterjev
povečajo tveganje pri mednarodnem poslovanju. Dobro poznavanje kulturne države, s katero
podjetje želi poslovati je lahko v nekaterih primerih odločilno pri sklepanju posla. Kultura
lahko močno vpliva na operacije verig vrednosti kot sta produkt in oblikovanje storitev,
marketing in prodaja (Cavusgil, Knight in Riesenberger, 2012, str. 161). Pri tem je potrebno
paziti tudi na etnocentrični pristop - na podlagi svoje kulture ne smemo ocenjevati drugih, saj
to lahko predstavlja težavo pri poslovanju (prav tam).
Na Kitajskem je pomembna t. i. kultura visokega konteksta (high-context culture), kjer je
poudarjen predvsem pomen neverbalne komunikacije kot sredstva za promocijo harmoničnega
odnosa (Cavusgil, Knight in Riesenberger, 2012, str. 170). Poudarek pri tem je torej na
vzajemnem smislu za skrb in spoštovanju, negativna reakcija ni zaželena, saj uničuje
harmonijo. V okviru tega koncepta je najpomembnejša vzpostavitev osebnega zaupanja, razvoj
osebnega odnosa in dobronamernosti, dogovori poudarjajo zaupanje, pogajanja pa so počasna
in potekajo po določenem ritualu (Cavusgil, Knight in Riesenberger, 2012, str. 171).
Na tej točki pa je potrebno omeniti tudi guanxi pristop, ki ga lahko v prevajamo kot neke vrste
povezave, mreženje. Guanxi podjetnike na Kitajskem spremlja v vseh pogledih, od pogajanja,
do zaposlovanja in celo izpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Je veliko več kot tipično
zahodno mreženje, kjer vzpostavljamo poznanstva z ljudmi v lastni stroki, predvsem z
namenom izboljšanja lastne kariere. Guanxi se nanaša na grajenje zaupanja med poslovnimi
partnerji, ki služi kot osnova za nadaljnje poslovne odnose. Tuji poslovneži so velikokrat
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presenečeni, koliko časa se na Kitajskem vloži v grajenje medosebnih odnosov preden se
sklene dogovor (Harvard Law School, 2019). Vpliv guanxi lahko opazimo tudi pri stilih
pogajanj, ki so precej drugačna od tipičnih pogajanj, ki smo jih morda vajeni v Evropi.
Pogajanja niso zgolj sredstvo za doseganje dogovora, temveč služijo kot instrument grajenja
odnosa in medsebojnega zaupanja skozi dialog, ki podjetjem omogoča, da ocenijo partnerja in
njegove sposobnosti, ter njegov relativni status. Videna so kot dolgoročen, dinamičen proces.
To lahko vodi v nerazumevanje, saj zahodnjaki morda kitajske pogajalce vidijo kot
neučinkovite, nejasne in morda celo nepoštene, medtem ko na Kitajskem zahodne pogajalce
dojemajo kot neosebne, impulzivne in pretirano osredotočene na takojšnje koristi (Neidel,
2010).
Posebnost, in tudi prednost, kitajske poslovne kulture je ta, da so po vzpostavitvi dobrega
odnosa s partnerji, le-ti zelo zanesljivi in pripravljeni sodelovati. Kot že omenjeno, je proces
vzpostavljanja stikov na začetku lahko dokaj počasen in dolgotrajen iz naše perspektive, vendar
pa po vzpostavitvi zaupanja ter partnerskega odnosa poslovanje steče veliko hitreje. Kultura
poslovanja na zahodu je tako morda bolj učinkovita v prvih fazah, ko se osredotoča na
sklepanje posla, in medtem ko je ta del na Kitajskem manj učinkovit, pa je dejansko poslovanje
po sklenitvi posla veliko bolj. Prav tako je sklepanje posla odvisno od tega, kaj je predmet
poslovanja. Če slovensko podjetje trži nekaj redkega, s čimer si kitajska podjetja želijo
poslovati, bodo naredila skoraj vse, da bi sklenila poslovni dogovor tudi z majhnim slovenskim
podjetjem. Nadalje, če podjetje na kitajski trg vstopa s storitvijo, je proces kompleksnejši, ker
se morajo najti zanesljivejši partnerji (Saša Saje Wang, zasebni intervju, 2020, 27. april).1
Guanxi je v zadnjih letih postal precej prepoznaven stil sklepanja poslov na Kitajskem, kar pa
vodi tudi v nerazumevanje koncepta oz. preveliko poudarjanje le-tega. Kitajska je velikokrat
videna kot homogena država, čeprav so navade v provincah raznolike – veliko poslovnežev v
vzhodnih delih države je navajeno na evropski ali ameriški stil poslovne kulture, in ne
pripisujejo toliko pomena konceptu guanxi. Prav tako se praktična aplikacija koncepta razlikuje
od industrije do industrije, pa tudi narave samega posla – industrije, ki so pomembne za državo
(kot npr. bančništvo ali finance) za razliko ostalih veliko bolj temeljijo na guanxi z vladnimi
oblastmi in državnimi podjetji. Koncept guanxi se večinoma uporablja, ko se govori o odnosih
med kitajskimi podjetji, ali o odnosu med kitajskimi podjetji in lokalno vejo vlade. Še posebej

1

Vir je na voljo pri avtoricah.
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v zadnjem primeru lahko dober guanxi pomeni veliko, saj pomaga pri hitrem reševanju možnih
zapletov. Prav tako dajo kitajski poslovni partnerji veliko pomena na to, če ima tuje podjetje
dober guanxi z vlado, in so v odnosu do takega podjetja tudi veliko bolj zanesljivi poslovni
partnerji (Saša Saje Wang, zasebni intervju, 2020, 27. april).
Zaradi prepogostega poudarjanja pomembnosti guanxi je koncept postal precej problematičen
– dandanes vsi distributerji trdijo, da imajo dober guanxi s kitajskimi poslovneži, kar pa morda
sploh ni res. Koncept je velikokrat povezan tudi s korupcijo, reševanjem težav po hitrem
postopku. Podjetja z dobrim guanxi so videna kot dobra podjetja, medtem ko se na zahodu
velikokrat enači s korupcijo. To razumevanje je lahko zelo napačno, ker se na Kitajskem guanxi
dojema veliko raznolikejše (Wenderoth, 2018; Saša Saje Wang, zasebni intervju, 2020, 27.
april).
2.2 DRŽAVNO TVEGANJE
Državno tveganje razumemo kot raznolikost v političnih in pravnih sistemih države, ki so za
strategijo in rezultate podjetij pomembni (Cavusgil, Knight in Riesenberger, 2012, str. 194).
Državno tveganje je povezano predvsem s potencialnimi izgubami in profitabilnostjo, ki je
povzročena s strani razvoja političnega/pravnega dogajanja v državi. Država lahko z uvoznimi
pristojbinami, nadomestili ali zaščito industrije zmanjša stroške poslovanja in vpliva na
strateško odločanje. Da lahko podjetja zmanjšajo tveganje je potrebno dobro razumevanje
vladnega sektorja, političnega okolja in pravnega okvirja države, s katero poslujejo (prav tam).
Ovire, ki lahko pri tem nastanejo so, med drugimi, omejevalni zakoni za tuje investicije, nadzor
nad oblikami delovanja in praks podjetij, tržni zakoni, zakoni, ki urejajo povrnitev zaslužkov,
lahko pa tudi uvoz in izvoz storitev ter blaga, pogodbeni, oziroma okoljski zakoni ter zakoni v
povezavi z internetom (Cavusgil, Knight in Riesenberger, 2012, str. 209–210).
Zaradi edinstvene strukture kitajske družbe, vlade in uradništva, je politično tveganje pri
poslovanju s Kitajsko izredno pomembno. Pravni sistem na Kitajskem je socialno pravo, kjer
gre za civilno pravo z načeli socializma, ki poudarjajo državno lastništvo. Pravice države so
nad pravicami posameznika, kar izhaja tudi iz vrednote kolektivnosti. To pravo pa se
spreminja, in sicer je Kitajska do določene mere sprejela načela prostega trga (Cavusgil, Knight
in Riesenberger, 2012, str. 205). Ker je kitajski gospodarski sistem mešanica tržnega in
planskega gospodarstva, ima vlada velikokrat moč pri odločanju, komu nameniti priložnost,
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kar pa lahko vodi v negotovost pri vlaganju in poslovanju. Dodatna posebnost Kitajske je, da
se na državni ravni vodstvo redko menja, in ko se, ni velikih negotovosti. Večja negotovost se
pojavi ob lokalnih volitvah – voditelji na ravni provinc in mest so izvoljeni glede na njihovo
gospodarsko uspešnost. Nadalje, zaradi reforme in decentralizacije na Kitajskem imajo
voditelji lokalnih avtoritet večjo pobudo za implementacijo politik, ki jim bodo pomagale
doseči višje pozicije. Lokalne oblasti imajo tudi v rokah precej moči pri odločanju o
gospodarskih ukrepih, saj same razvijajo gospodarske strategije in politike, določajo razdelitev
zemljišč, pravila poslovanja ter ponujajo investicijske priložnosti in posojila lokalnim
podjetjem. Nadalje to vodi v negotovost in spreminjanje gospodarskega razvoja lokalne
samouprave, ker se gospodarska politika velikokrat spremeni ob zamenjavi vodstva, kar pa
poveča tudi tveganja za podjetja (Luo, Chen in Wu, 2017).
Velik problem pri poslovanju s Kitajsko predstavlja tudi korupcija (AM Best, 2019). Čeprav
je del političnih obljub Xi Jinpinga tudi kampanja proti korupciji, pa na lokalnem nivoju
transparentnost še ni zadostna. Večinoma je to za podjetja problematično iz dveh razlogov –
zaposleni posvetijo več časa zadovoljevanju zahtev lokalnih uradnikov kot dejanskemu delu,
pa tudi predpisi niso enakomerno izvršeni (Jennings, 2018; Politi, 2019). Tuja podjetja se
srečujejo tudi s krajo intelektualne lastnine. V zameno za olajšanje vstopa in birokratskih
procesov ob njem, so tuja podjetja pod pritiskom, da licencirajo svojo tehnologijo pod tržnimi
cenami, ter omogočijo lažji prenos tehnologije. Poleg tega na tuja podjetja vplivajo tudi nižji
standardi pri podeljevanju pravic intelektualne lastnine na Kitajskem, poudariti pa moramo še
pogosto uporabljene postopke razveljavitve patentov tujih podjetij, ki so iskala pravno zaščito
pred kitajskimi kršitelji pravic intelektualne lastnine. Predvsem evropska podjetja si lastijo
številne standardne osnovne patente za tehnologije, ki so bistvene za delovanje drugih, kot je
na primer telekomunikacijski standard 4G, ki ga kitajska podjetja uporabljajo brez da bi
plačevala ustrezne honorarje (Zubascu, 2020).
Z reformo birokratskega procesa pri poslovanju leta 2019 se je privlačnost Kitajske povečala.
Po novem se na Kitajskem lahko podjetje odpre prek spleta, na isti način pa se plačujejo tudi
davki in pridobivajo razne licence (Politi, 2019). Kitajska je trenutno na indeksu Svetovne
banke glede enostavnosti poslovanja na 31. mestu, glede na enostavnost odpiranja novega
podjetja pa je na 27. mestu izmed 190 držav (Svetovna banka, b. d.). Kitajska vlada je sprejela
tudi reformo poslovanja s tujimi podjetji, po kateri so le-ta (predvsem njihova intelektualna
lastnina) zaščitena v isti meri, kot domača podjetja. Udeležba tujih podjetij na razpisih za javna
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naročila je izrecno dovoljena (Broadman, 2019). Tudi iz logističnega vidika je Kitajska
privlačna, saj je z iniciativo BRI razširila svojo logistično mrežo ne samo po kopnem, temveč
tudi po morju in zraku (Rapoza, 2019).
2.3 POSLOVNO TVEGANJE
Poslovno tveganje pomeni možne izgube ali propad zaradi slabo razvitih strategij ali šibkega
razvoja. To je povezano z izbiro poslovnih partnerjev, časovnega okvira vstopa na trg,
določanje cene, izdelave produktov in promocije, ter podobnega. Vse to lahko vpliva na
poslovno tveganje, zaradi vpletenosti na mednarodni trg pa so stroški takega tveganja večji,
kot če bi poslovali doma. S takšno obliko tveganja so povezani tudi kupci, saj je tudi od njih
odvisno kaj pričakujejo in kaj od podjetja dobijo, ter kako zadovoljni so s storitvami (Cavusgil,
Knight in Riesenberger, 2012, str. 12).
Kitajska podjetjem predstavlja predvsem trg potrošnikov, ki ponuja več priložnosti kot
katerakoli druga država, tudi ZDA. Na dan samskih 2019 je prodaja na vseh kitajskih spletnih
platformah dosegla $58 milijard, kar je več kot prodaja na črni petek in kibernetski ponedeljek
skupaj v ZDA. Večina potrošnikov na Kitajskem živi v dobro preskrbljenih gospodinjstvih,
njihova potrošnja pa predstavljala 31 odstotkov svetovne rasti potrošnje gospodinjstev med leti
2010 in 2017 (Ho, Poh, Zhou in Zipser, 2019). Glede dobavnih verig je Kitajska za podjetja
najbolj optimalna država, saj je od ideje in vzorca produkta do dejanske proizvodnje potrebno
najmanj časa in denarja. Tudi delovna sila na Kitajskem je visoko kvalificirana, kar predstavlja
dodaten bonus. Zaradi obsežnosti trga in mnogih poslovnih priložnosti je trg tudi že zelo
nasičen in za uspešen vstop podjetja potrebujejo zelo kvaliteten ali pa nišni produkt, ki je tudi
dobro zaščiten (Saša Saje Wang, zasebni intervju, 2020, 27. april).
Kitajska podjetja v državni lasti so ogromne multinacionalke, ki si lastijo večino trga na
Kitajskem, konkurenčnost tujih podjetij v primerjavi z njimi pa je precej nizka (Moon, 2019).
Poleg nizke konkurenčnosti se podjetja srečujejo tudi s težavami pri oglaševalnih strategijah.
Večina vseh medijskih vsebin je na Kitajskem koncentriranih na mobilnih telefonih, medtem
ko so zahodne strategije bolj usmerjene v televizije in družbena omrežja. Slednja so na
Kitajskem enako skoncentrirana, predvsem na platformi WeChat, kjer kitajska podjetja pri
oglaševanju sodelujejo s t. i. vplivneži, da promovirajo njihove izdelke. Večina medijskih hiš
na Kitajskem je pod streho le peščice podjetij – potrošniki na primer preživijo kar 55 % časa
na platformah podjetja Tencent (Whitler, 2019). Tuja podjetja so navajena bolj razdrobljenih
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medijskih trgov in se na Kitajskem včasih težko znajdejo. Vseeno pa to ponuja tudi priložnost,
saj je oglaševanje zaradi skoncentriranosti toliko lažje. Podjetja lahko z integracijo svojih
produktov ali storitev v vsebine medijskih hiš na Kitajskem dosežejo veliko več potrošnikov
kot z osamljenimi medijskimi kampanjami (prav tam).
Slovenska podjetja na Kitajskem v trženje ne vlagajo veliko, ker gre večinoma za podjetja, ki
imajo tam proizvodnjo in produkte, ki jih prodajajo naprej na druge trge. Večinoma se trženje
slovenskih podjetij torej odvija znotraj že vzpostavljenih kanalov ali pa prek evropskih
partnerjev (Saša Saje Wang, zasebni intervju, 2020, 27. april).
2.4 FINANČNO TVEGANJE
Finančno tveganje se nanaša na tveganja nihanj v deviznih tečajih. Tveganje narašča še posebej
v mednarodnem okolju, saj transakcije lahko potekajo v več kot eni valuti. Z nihanjem tečajev
pa se lahko vrednost sredstev, zaslužkov in prihodkov zmanjša. Zato lahko posledice inflacije
v eni državi pomenijo posledice v deviznih tečajih v drugi državi, saj je povezava med
državnimi gospodarstvi velika (Cavusgil, Knight in Riesenberger, 2012, str. 12).
Kitajska je znana po tem, da ima še vedno močan vpliv nad svojo valuto, ki jo prilagaja glede
na doseganje globalne konkurenčnosti. Z renminbi (RMB) se na Kitajskem posluje na tujem
(offshore) in domačem (onshore) trgu, ki pa sta zaradi regulacij popolnoma ločena (Kwok in
Khoo, b. d.). Tuja podjetja se s težavami srečujejo predvsem pri davčnem sistemu, ki se
velikokrat spreminja, in je precej kompleksen. Večinoma so davki poenoteni na državni ravni,
vseeno pa se lahko razlikujejo glede na provinco ali druge faktorje, saj se določeni davki
nanašajo zgolj na nekatere industrije ali regije, prostotrgovinska območja imajo posebne
davčne politike, nekatere davčne reforme pa so najprej preizkušene na lokalni ravni, preden se
uvedejo po celotni državi. To lahko vodi v zmedo, še posebej ko dodamo dejstvo, da Kitajska
v zadnjih letih konstantno prilagaja davčni sistem z namenom spodbujanja mednarodnih
investicij in poslovanja (FDI China, b. d.). Glede na oceno Svetovne banke (b. d.), je najtežji
del poslovanja na Kitajskem prav plačevanje davkov – Kitajska je na lestvici enostavnosti
poslovanja pri plačevanju davkov na 105. mestu izmed 190 držav.
Slovenska podjetja prek meje še vedno večinoma trgujejo v dolarjih, zelo malo v evrih ali
drugih valutah. Ker gre večinoma za selitev proizvodnje na Kitajsko, se produkti prodajajo v
juanih, ki se jih nadalje investira v prisotnost podjetja na Kitajskem. Profit torej ostaja znotraj
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meja Kitajske. Za produkte, ki se izvažajo drugod po Aziji ali po svetu se izdajajo fakture v
dolarjih, tudi nakazila na račune (ki so verjetno na Kitajskem) se vršijo v dolarjih (Saša Saje
Wang, zasebni intervju, 2020, 27. april).
3 KRATKA ZGODOVINA ODNOSOV
Začetki sodelovanja med Slovenijo in Kitajsko segajo že v 18. stoletje, a vendar takrat še ne
moremo govoriti o ekonomskih odnosih, saj je šlo med državama zgolj za izmenjavo znanja in
znanosti, o ekonomskih odnosih med državama pa lahko začnemo govoriti po priznanju
Jugoslavije s strani Kitajske leta 1949. Odnosi so se še naprej razvijali, in v osemdesetih letih
je Slovenija postala glavni gospodarski partner Kitajske v Jugoslaviji. Proti koncu osemdesetih
je sodelovanje zaradi gospodarske krize na Kitajskem in počasnim razpadom Jugoslavije za
kratek čas zastalo, ponovno pa se je obudilo po osamosvojitvi Slovenije (Jaklič in Svetličič,
2019, str. 92). Kitajska je Slovenijo kot samostojno državo priznala leta 1992, nakar so bili
vzpostavljeni tudi diplomatski odnosi med državama. Kitajska je svoje veleposlaništvo v
Ljubljani odprla avgusta 1992, že naslednje leto februarja pa je svoje veleposlaništvo v Pekingu
odprla tudi Slovenija (Raščan, 2019, str. 23).
Po osamosvojitvi sta Kitajska in Slovenija najprej ves svoj trud usmerjale v sodelovanje na
področju kulturnega in akademskega sodelovanja, zato je prva ekonomska strategija za
Kitajsko nastala šele leta 1999. Strategija razvoja Slovenije 2030 je zadnji strateški dokument
slovenske vlade, a vendar je Kitajska omenjena le bežno. Na nivoju države je bilo zanimanje
za poslovanje z Kitajsko skromno, a je ta interes med podjetji nenehno naraščal (Jaklič in
Svetličič, 2019, str. 92–93).
3.1 SLOVENIJA IN KITAJSKA DANES
Blagovna menjava med Slovenijo in Kitajsko iz leta v leto narašča in tudi vedno več podjetij
se odloča za vstop na Kitajski trg. Uvoza je več kot izvoza, kar ni presenetljivo glede na velikost
Kitajskega trga (Spirit, b. d.).
Tabela 3.1: Blagovna menjava med Slovenijo in Kitajsko, v EUR 1.000
Leto

Izvoz blaga

Uvoz blaga

Skupaj

2014

139.405

621.365

760.770

2015

147.715

758.526

906.241
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2016

270.610

763.363

1.033.973

2017

320.281

854.880

1.175.161

2018

303.597

1.009.872

1.313.470

2019

265.542

1.158.957

1.424.500

(Vir: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije,
tujih investicij in tehnologije, b. d.)
Slovenija največ izvaža na Kitajsko električne strojev in njihove dele (25 % izvoza na
Kitajsko), 17 % izvoza pa obsegajo jedrski reaktorji, kotli stroji in mehanske naprave. Poleg
tega Slovenija izvaža še vozila, les in lesne izdelke, železo in jeklo in fotografsko in medicinsko
opremo (Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije,
tujih investicij in tehnologije, b. d.) Iz Kitajske Slovenija tudi največ uvaža električne stroje in
opremo (27 % uvoza), 18 % uvoza obsegajo organski kemijski proizvodi, 14 % pa jedrski
reaktorji, stroji in mehanske naprave. Slovenija poleg tega uvaža še pohištvo, plastične mase
in druge kovine (prav tam). Največja podjetja, ki na Kitajsko izvažajo so Gorenje, Mehle
Letrika, Iskra, Dome, Krka. Približno 109 slovenskih podjetij operira s kitajskim kapitalom.
Številna kitajska podjetja pa so investirala tudi v slovenska podjetja, med drugim v Outifit 7,
Elaphe, Aerodrom Maribor (Carli, Končan in Pejič, 2020, str. 40).

3.2 BILATERALNI SPORAZUMI MED SLOVENIJO IN KITAJSKO
“Slovenija in Kitajska sta podpisali vse najpomembnejše bilateralne sporazume, ki ponujajo
solidno bazo za razvitje sodelovanja na gospodarskem, političnem, znanstvenem, tehnološkem,
zdravstvenem in vseh ostalih oblikah sodelovanja” (Raščan, 2019, str. 23).
Tabela 3.2: Bilateralni sporazumi med Slovenijo in Kitajsko
Leto

Bilateralni sporazum

1992

Skupna izjava o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Ljudsko
republiko Kitajsko.

1993

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske o
trgovinskem in gospodarskem sodelovanju (BCNTGS).

1994

Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Ljudske republike Kitajske (BCNZT).
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Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske o
spodbujanju in vzajemni zaščiti investicij (BCNSZI).

1994

Sporazum o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske (BCNIKZ).

1995

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske o
izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj, v zvezi z davki na
dohodek (BCNIDO).

1997

Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Ljudsko republiko Kitajsko, ki naj
ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko (BCNNSNS).

2002

Sporazuma o sodelovanju na področju zdravstva in medicine med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske.

2003

Uredba o postopku pridobitve uvoznega dovoljenja za uvoz določenih izdelkov s poreklom
iz Ljudske Republike Kitajske po vstopu Republike Slovenije v Evropsko skupnost.

2007

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske o
gospodarskem sodelovanju (BCNGS).

(Vir: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije,
tujih investicij in tehnologije, b. d.; Pravno-informacijski sistem, b. d.)

3.3 SLOVENIJA V PLATFORMI 17+1 IN POBUDI PAS IN CESTA
Pobuda Pas in cesta (Belt and Road Initiative – BRI) je transkontinentalni dolgoročni politični
in naložbeni program, katerega cilj je razvoj infrastrukture in pospeševanje gospodarskega
povezovanja držav na poti zgodovinske svilene poti (Belt and Road Initiative, b. d.). Pobudo
je leta 2013 lansiral kitajski predsednik Xi Jinping, leta 2016 pa je bila preimenovana v BRI
(prav tam). Slovenija od ustanovitve iniciative v njej aktivno sodeluje, leta 2017 pa je na prvem
vrhu v Pekingu podpisala Memorandum o sodelovanju v pobudi BRI (Raščan, 2019, str. 32).
Znotraj tega je Slovenija aktivna tudi v Platformi 16+1 od njene ustanovitve (Raščan, 2019,
str. 19). Sprožil jo je prvi vrh 16+1, ki je bil leta 2012 v Varšavi na Poljskem (Jaklič in Svetličič,
2019, str. 84). Platforma 17+1 je pobuda Ljudske republike Kitajske, katere namen je okrepiti
in razširiti sodelovanje z 11 državami članicami Evropske unije (EU) iz Srednje in Vzhodne
Evrope in petimi balkanskimi državami na področju naložb, prometa, financ, znanosti,
izobraževanja in kulture (prav tam). V okviru pobude je Kitajska je opredelila tri potencialna
prednostna področja gospodarskega sodelovanja: infrastrukturo, visoke tehnologije in zelene
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tehnologije (prav tam). Pobuda se je razširila s pridružitvijo Grčije in je sedaj poimenovana kot
Platforma 17+1 (China-CEEC, b. d.)
Po ustanovitvi okvirja za Platformo 17 + 1 so slovenski predstavniki sodelovali na vsakem od
letnih srečanj (Raščan, 2019, str. 32). Kar se tiče vladnih pobud Slovenije so bile dejavnosti
kmetijskega ministrstva še posebej plodne. Sodelovanje se je začelo krepiti po letu 2014, ko je
bilo izvedenih mnogo obiskov med podpredsednikom Kitajske, Wang Yangom, in ministrom
za kmetijstvo, mag. Dejanom Židanom (China-CEE Institute, 2017, str. 3). V letu 2015 sta obe
strani podpisali memorandum o gozdarstvu, s katerim je Slovenija postala koordinator
gozdarskega mehanizma v okviru tedanje Platforme 16+1 (Raščan, 2019, str. 32). Za to
področje je bil prav tako dosežen pomemben mejnik s podpisom protokola med Kitajsko in
Slovenijo za spremljanje kakovosti, inšpekcijske preglede in karanteno za mlečne izdelke, ki
se izvažajo iz Slovenije na Kitajsko (China-CEE Institute, 2017, str. 4).
Drugi pomemben poudarek pobude, in sicer infrastruktura, je prav tako oblikovala velik del
institucionalnega razvoja in stikov ter je ostala ena od tem na sestankih na ministrski ravni in
na ravni predsednikov vlad. Ključni dve temi sta postali izboljšanje slovenskih železnic in
potencialne kitajske naložbe v koprsko pristanišče (prav tam). Koper, eno glavnih pristanišč
severnega Jadrana, ostaja pomemben strateški dejavnik za Slovenijo v pobudi BRI, njegova
lokacija je pomemben center za dostop do glavnih trgov centralne Evrope (OBOR Europe, b.
d.). Upravljavci pristanišč Koper in kitajskega Ningbo so podpisali sporazum o sodelovanju za
povečanje trgovine med Kitajsko ter srednjo in vzhodno Evropo leta 2018. Luka Koper je tako
uradno postala del BRI (prav tam). Prav tako ostaja turizem pomemben del pobud 17+1 in BRI
(Raščan, 2019, str. 32). Avgusta 2015 je bil znotraj Blejskega strateškega foruma organiziran
tudi poseben turistični panel, ki je združil vse predstavnike iz držav tedanje Platforme 16+1
(prav tam).
Vseeno se moramo pa nazadnje zavedati, da je Slovenija za Kitajsko bolj kot ne zgolj delček
večje celote, tj. EU. Prav tako Kitajska nima določenega strateškega plana v odnosu s
Slovenijo, vedno gre zgolj za vključitev znotraj nekih drugih mehanizmov, kot je 17+1 in ostali
– Slovenija je torej vključena kot članica EU v projektih, ki zadevajo EU. Kitajska podjetja
predvsem želijo prisostvovati na javnih razpisih, ki jih ponujajo organi EU, še posebej v
infrastrukturnem sektorju, in to jim države članice EU, kot je Slovenija, omogočajo. Gre torej
za en majhen del sestavljanke, enako tudi pri BRI, kjer sodelujejo različne države, od
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demokracij do avtokracij, kar znatno zmanjša pogajalski prostor za Slovenijo (Saša Saje Wang,
zasebni intervju, 2020, 27. april).
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4 EMPIRIČNI DEL
4.1 METODOLOGIJA IN DEMOGRAFIJA ANKETIRANIH PODJETIJ
Za potrebe raziskave vzrokov za vstop slovenskih podjetij na kitajski trg ter postopka vstopa
smo se na podjetja obrnile z anketnim vprašalnikom, ki smo ga vsebinsko nadgradile ter
prilagodile lastni temi raziskave na osnovi prvotne raziskave o poslovanju slovenskih podjetij
na Kitajskem (Ivančič, 2009). Vprašalnik je pokrival različne vidike internacionalizacije, od
prednosti in tveganj kitajskega trga, do načina, časa in vzroka za vstop, pa tudi lastnosti
podjetij, ki poslujejo na Kitajskem. Ker smo raziskavo opravljale v času pandemije novega
koronavirusa, je vprašalnik pokril tudi odzive slovenskih podjetij na dogajanje v zvezi s krizo.
Vprašalnik je bil v prvi polovici razdeljen na dve 'veji' vprašanj – ena za podjetja, ki že
poslujejo s Kitajsko, ter druga za tista podjetja, ki šele vstopajo na trg ali o njem razmišljajo.
Druga polovica vprašalnika se je nanašala na vsa podjetja. Skupaj je vprašalnik vseboval 28
vprašanj.
Kot že omenjeno, smo se s vprašalnikom obrnile na slovenska podjetja. Po intervjuju z g. Saje
Wangom nam je bil omogočen dostop do skupnega pogovora na družbenem omrežju WeChat,
kjer smo anketni vprašalnik delile med Slovence, ki živijo in delajo na Kitajskem. Sicer smo
prek baze SloExport pridobile podatke o podjetjih, ki že poslujejo s Kitajsko, in jih kontaktirale
po elektronski pošti, nekatera podjetja pa smo kontaktirale tudi prek stikov, ki so anketo že
rešili (vključile smo prošnjo, da vprašalnik posredujejo naprej, če vedo za podjetje, ki šele
vstopa na kitajski trg, saj teh podatkov same nismo uspele pridobiti).
Prejele smo 194 odgovorov na vprašalnih, od česar je bilo zgolj 33 vprašalnikov zadostno
izpolnjenih. 31 vprašalnikov je bilo uporabnih, dva delno uporabna, eden pa neuporaben. Prav
tako niso vsa podjetja odgovorila na vsa vprašanja, zaradi česar vsota odgovorov pri vprašanjih
ni vedno enaka. Nekatera izmed podjetij, ki so reševala anketo, niso izpolnila podatkov o imenu
– odgovor na to vprašanje niti ni bil obvezen na željo podjetij, ki šele vstopajo na kitajski trg
in ta podatek morda še niti ni javen. Podjetja, ki so podatek o imenu izpolnila, so (po vrstnem
redu datuma izpolnjene ankete, navedeno ime je prepisano iz ankete): KF-Finance, Cablex CN
Electronics, Pivovarna Laško Union d.o.o., Mahle, Black Knight, Mikropis, Delamaris d.o.o.,
Cosylab, Domel d.d., Frutarom Etol d.o.o., HYB d.o.o., Voyego, MAHLE Electric Drive
Suzhou (nekanja Iskra Avtoelektrika oziroma Letrika), Incom Leone, EKWB d.o.o., Vinakoper
d.o.o. in Prefekt d.o.o.
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Graf 4.1: Poslovanje podjetij s Kitajsko
Že poslujete s Kitajsko?

5

28
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Vir: anketni vprašalnik.
Večina izmed podjetij, ki so na vprašalnik odgovorila, s Kitajsko že posluje – zgolj pet podjetij
šele vstopa na trg ali pa si želi vstopiti. Glede velikosti podjetij so bile v vprašalniku ponujene
tri možnosti – malo, srednje ter veliko podjetje, pri čemer ni bilo podanih dodatnih pogojev, in
so se podjetja razvrstila sama. Na vprašalnik je odgovorilo pet malih podjetij, 19 srednje velikih
podjetij ter devet velikih podjetij. Eno izmed podjetij se je označilo tako za veliko kot srednje
veliko podjetje. Izmed velikih podjetij jih s kitajsko že posluje osem, vstopata pa dve. Od
srednje velikih podjetij jih s Kitajsko že posluje 16, v procesu vstopa na trg pa so štiri. Vsa
anketirana mala podjetja že poslujejo s Kitajsko.
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Graf 4.2: Velikost podjetij glede na poslovanje s Kitajsko
Velikost podjetij glede na poslovanje s Kitajsko (r = 35)

Veliko

Srednje

Malo

0

2

4

6

8
Ne

10

12

14

16

18

Da

Vir: anketni vprašalnik.

Podjetja smo razvrstile tudi po področjih dela glede na standardno klasifikacijo dejavnosti 2008
(SKD 2008). Večina anketiranih podjetij (14) se ukvarja s predelovalnimi dejavnostmi, pet se
jih ukvarja z informacijskimi in komunikacijskimi dejavnostmi, štiri s strokovnimi,
znanstvenimi in tehničnimi dejavnostmi, tri s trgovino, vzdrževanjem in popravo motornih
vozil, tri z drugimi raznovrstnimi poslovnimi dejavnostmi, eno s prometom in skladiščenjem,
eno s finančnimi in zavarovalniškimi dejavnostmi, razen dejavnosti holdingov, eno s
poslovanjem z nepremičninami, eno s kulturnimi, razvedrilnimi in rekreacijskimi dejavnostmi,
pet podjetij pa je izbralo možnost 'drugo'.
Graf 4.3: Področje dela glede na SKD 2008
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Vir: anketni vprašalnik.
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Graf 4.4: Področje dela glede na poslovanje s Kitajsko
Področje dela glede na poslovanje s Kitajsko
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4.2 REZULTATI ANKETE
4.2.1 PODJETJA, KI ŽE POSLUJEJO S KITAJSKO
4.2.1.1 Lokacija poslovanja na Kitajskem
Slika 4.1: Lokacija poslovanja slovenskih podjetij na Kitajskem

Vir: anketni vprašalnik.
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Večina anketiranih podjetij, ki so navedla lokacijo poslovanja na Kitajskem, deluje v provinci
Guangdong. Mesta, ki so jih podjetja navedla, so med drugim Shenzen, Dongguan, Foshan,
Guangzhou, Yantian in Sheku. Naslednja provinca, kjer deluje veliko slovenskih podjetij je
Jiangsu, večina v mestu Suzhou. V provinci Zhejiang delujejo tri izmed anketiranih podjetij,
navedeni mesti pa sta Hangzhou in Yuyao. Sicer pa so podjetja prisotna tudi v Pekingu
(Beijing), provinci Hubei (mesto Wuhan), Hongkongu in Šanghaju (Shanghai).
4.2.1.2 Čas vstopa na trg
Slika 4.2: Čas vstopa slovenskih podjetij na kitajski trg
do
2000
(1)

2004
(1)

2002
(2)

2006
(1)

2005
(4)

2011
(1)

2010
(3)

2015
(3)

2014
(1)

2017
(1)

2016
(1)

2019
(1)

2018
(1)

Vir: anketni vprašalnik.

Anketirana podjetja so na kitajski trg vstopala v različnih letih, eno izmed podjetij je na trg
vstopilo že pred letom 2000. Dve podjetji sta na trg vstopili leta 2002, eno leta 2004 in štiri
podjetja leta 2005. Prav tako je eno podjetje na kitajski trg vstopilo leta 2006, dve leta 2010,
eno izmed podjetij pa je odgovorilo, da je na trg vstopilo pred letom 2010. Dve podjetji sta na
trg vstopili leta 2011 in 2014, leta 2015 pa so na trg vstopila tri podjetja. Leta 2016 in 2017 sta
se za vstop odločili po dve podjetji, leta 2018 eno podjetje, enako tudi leta 2019.
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4.2.1.3 Način vstopa na trg
Graf 4.5: Način vstopa slovenskih podjetij na kitajski trg

Vir: anketni vprašalnik.

Podjetjem je pri tem vprašanju bilo ponujenih več odgovorov, med katerimi so lahko izbrali,
oziroma več načinov vstopa na kitajski trg. Deset podjetij je izbralo izvoz iz Slovenije na
Kitajsko, devet podjetij pa uvoz s Kitajske v Slovenijo. Šest podjetij je za način vstopa na trg
izbralo predstavništvo na Kitajskem, pet podjetij pa ima predstavništvo na Kitajskem v 100 %
lasti podjetja. Štiri podjetja so za način vstopa izbrala ustanovitev skupnega podjetja (joint
venture) s kitajskim podjetjem. Dve podjetji sta izbrali strateško partnerstvo s slovenskim
podjetjem kot način vstopa, eno podjetje pa je izbralo strateško partnerstvo s tujimi,
nekitajskimi podjetji. Štiri podjetja so označila odgovor drugo, torej njihovega načina vstopa
na kitajski trg ni bilo med ponujenimi, in so svoje odgovore zapisali. Eno izmed podjetij je
zapisalo, da so na kitajski trg vstopili prek skupine Frutarom, eno pa, da podružnico trenutno
še ustanavljajo. Eno izmed podjetij se je odločilo za t. i. WFOE oziroma podjetje v celoti v tuji
lasti, podjetje KF Finance pa je vstopilo na kitajski trg prek vzpostavitve China desk v
Ljubljani.
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4.2.1.4 Razlog za vstop na trg
Graf 4.6: razlog za vstop slovenskih podjetij na kitajski trg

Vir: anketni vprašalnik.

Pri razlogih za vstop na kitajski trg so podjetja prav tako lahko izbirala med različnimi odgovori
in so lahko izbrala več odgovorov. 19 podjetij se je za vstop odločilo zaradi velikosti trga, 14
zaradi gospodarske rasti Kitajske, devet pa zaradi visoke rasti tehnološkega (IT/ICT) sektorja
na Kitajskem. Osem jih je na trg vstopilo zaradi ugodnih pogojev poslovanja in zaradi dostopa
do drugih azijskih trgov, sedem pa zaradi nižje cene delovne sile. Štiri podjetja so na trg
vstopila zaradi izdelkov, ustvarjenih za kitajski trg (kitajski trg kot prvotni cilj podjetja),
nobeno podjetje pa ni kot razlog izbralo poslovne kulture. Tri podjetja so označila odgovor
drugo in zapisala svoje razloge. Eno izmed podjetij je kot razlog navedlo ceno podsestavov,
eno dostop do dobaviteljev surovin in repromateriala, eno pa je zapisalo, da je bil razlog
dopolnitev programov sestrskega podjetja Frutarom China.
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4.2.1.5 Poslovne priložnosti po vstopu na kitajski trg
Graf 4.7: Poslovne priložnosti po vstopu na kitajski trg

Vir: anketni vprašalnik.
Pri vprašanju, ali je podjetjem poslovanje s Kitajsko odprlo dostop do katerega drugega trga,
je devet podjetij odgovorilo z da, šestnajst podjetij pa z ne. Devet podjetij, ki so odgovorila z
da, je zapisalo, da jim je to odprlo dostop predvsem do azijskih trgov, enemu izmed podjetij pa
tudi do ameriškega trga. Izmed trgov, ki so jih podjetja poimensko navedla, jim je bil vstop
omogočen na: Tajvan (Republika Kitajska), Hongkong, Japonska, Koreja (Republika Koreja),
Vietnam, Indija, ZDA, Tajska, celotna regija Azije in Pacifika, ter celotna Jugovzhodna Azija.
4.2.2 PODJETJA V PROCESU VSTOPA NA KITAJSKI TRG
4.2.2.1 Razlog za vstop na kitajski trg
Podjetja, ki so se šele odločila za vstop na kitajski trg, na njega pa dejansko še niso vstopila,
so kot razloge, zakaj bi si želeli poslovati s Kitajsko, navedla velikost in dejstvo, da gre za
tehnološko napreden trg na njihovem področju. Navedla so tudi ugodno financiranje in širitev
obstoječega poslovanja. Izvoz dražjih produktov in uvoz nekaterih komponent iz Kitajske je
prav tako eden izmed navedenih razlogov.
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4.2.2.2 Način vstopa na trg

Graf 4.8: Način vstopa na kitajski trg podjetij, ki še niso vstopila na trg

Vir: anketni vprašalnik.
Ko smo podjetja, ki komaj vstopajo na kitajski trg, povprašali o načinu vstopa na trg, so lahko
izbirala več možnosti. Pet jih je izbralo izvoz iz Slovenije na Kitajsko, tri so izbrala uvoz s
Kitajske v Slovenijo, eno podjetje pa je izbralo ustanovitev skupnega podjetja (joint venture) s
kitajskim podjetjem.
4.2.3 SKUPNA VPRAŠANJA
4.2.3.1 Težave pred vstopom in ob vstopu na kitajski trg
Na vprašanje o težavah pred in ob vstopu na kitajski trg se najpogostejši odgovori, izpostavilo
jih je kar 12 podjetij, navezujejo na težave pri poznavanju kulture in navad ter s tem povezane
poslovne kulture, prav tako pa tudi na težave pri poznavanju jezika in probleme s komunikacijo
ter navezavo stikov. Nadalje je devet podjetij izpostavilo težave z zakonodajo in razumevanjem
slednje, prav tako pa tudi težave z birokracijo in carinami. Izpostavljena je bila predvsem
zahtevnost postopka pridobivanja izvoznih dovoljenj, saj je potrebna odobritev obrata za izvoz
na Kitajsko s strani predstavnikov Splošne uprave kitajske carine (The General Administration
of Customs of the People's Republic of China – GACC). Šele po njihovi izvedeni presoji se
obrat, če uspešno opravi presojo, uvrsti na seznam odobrenih obratov za izvoz na Kitajsko, ter
pridobi izvozno dovoljenje. S strani enega podjetja je bila omenjena tudi potreba po
certificiranju blagovne znamke zaradi nevarnosti kopiranja. Pet podjetij je odgovorilo, da se
težave pojavljajo tudi pri pridobivanju pravih in zanesljivih partnerjev na Kitajskem, s čimer
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so povezani problemi z vplivom lokalnih predstavnikov. Izpostavljena je bil tudi dolžina časa
transporta, različnost tehnologije med Slovenijo in Kitajsko, strah pred Kitajsko, nezaupanje
Slovenije do Kitajske in obratno, ter vpetost partije in korupcije.
4.2.3.2 Ocena ovir ob vstopu na kitajski trg
Graf 4.9: Težave ob vstopu na kitajski trg

Vir: anketni vprašalnik.

Podjetja so ocenjevala, v kolikšni meri so se srečevala s posameznimi naštetimi enotami ob
vstopu na kitajski trg, in sicer od 1 (najmanj) do 5 (največ). Pri kulturnih ovirah je 11 podjetij
izbralo bodisi oceno 4 ali 5, torej so se s kulturnimi ovirami srečevali velikokrat, 13 podjetij pa
je podalo oceno 3, srednje veliko srečevanje s kulturnimi ovirami. Nepoznavanje poslovnega
sistema je 14 podjetij označilo z oceno 4 ali 5, torej so se z oviro srečevali v veliki meri,
podobno število podjetij, 13, je izbralo sredinsko oceno 3, medtem ko nobeno podjetje ni
izbralo možnosti 1. Pri določanju, v kolikšni meri so se soočala z nezaupanjem Kitajske do
podjetja, je 12 podjetij označilo bodisi 4 ali 5, torej velika prisotnost te ovire, 14 podjetij pa je
izbralo bodisi oceno 1 ali 2, z oviro so se srečevali v manjši meri. Glede časovnega
podaljševanja pogodb je največje število podjetij, 18, odgovorilo z oceno 3 ali 4, torej se z
oviro srečujejo v srednje veliki do veliki meri.
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4.2.3.3 Način reševanja težav ob vstopu na kitajski trg
Graf 4.10: Reševanje težav ob vstopu na kitajski trg

Vir: anketni vprašalnik.
Podjetja so izmed naštetih možnosti lahko izbrala več odgovorov, in sicer je največji delež
podjetij, 28, izbralo odgovor, da težave ob vstopu na kitajski trg rešujejo znotraj podjetja.
Nadalje je 16 podjetij odgovorilo, da težave rešujejo s pomočjo institucij, od tega deset s
pomočjo tujih in šest podjetij s pomočjo domačih institucij. Pet podjetij pa je pod opcijo 'drugo'
podalo svoje odgovore, in sicer rešujejo težave s pomočjo predstavnika, distributerja,
sestrskega podjetja ali osebnega mreženja na Kitajskem ter priporočil njihovih partnerjev na
Kitajskem.
4.2.3.4 Dolžina priprav na vstop na kitajski trg
Graf 4.11: Dolžina priprav na vstop na kitajski trg

Vir: anketni vprašalnik.
Največ podjetij, in sicer 15, je odgovorilo, da so se na vstop na kitajski trg pripravljali dlje kot
sicer, medtem ko je 12 podjetij odgovorilo, da so se na vstop pripravljali enako časa kot sicer.
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Zgolj pet podjetij se je pri vprašanju dolžine priprav opredelilo, da so se na vstop pripravljali
manj časa kot sicer.
4.2.3.5 Instrumenti znotraj podjetja
Graf 4.12: Oddelki za načrtovanje poslovanja s tujino znotraj podjetij

Vir: anketni vprašalnik.

Podjetja so pri vprašanju o oddelku za načrtovanje poslovanja s tujino v znatno večji meri
odgovorila, da takšnega oddelka nimajo (18 podjetij), medtem ko je 15 podjetij odgovorilo
pritrdilno, torej takšen oddelek imajo. Eno izmed podjetij je pod opcijo 'drugo' zapisalo, da so
multinacionalka.
4.2.3.6 Težave po vstopu na kitajski trg
Pogosti odgovori se navezujejo na težave z logistiko in transportom ter s tem povezanimi
stroški, carinami in dolgi transportni časovi, kakor tudi posledične težave z zagotavljanjem
kvalitete in vračanjem neustreznih izdelkov. Omenjeno je bilo tudi težavno zagotavljanje nizke
cene izdelkov, prilagajanje izgleda in/ali okusa izdelka za kitajski trg zaradi specifičnih
lokalnih okusov, čedalje dražja delovna sila (kar je izpostavilo eno podjetje) ter stroški
poslovanja, kakor tudi porajanje vprašanja, kako razdeliti trg med distributerje. Podjetja so
izpostavila tudi težave z odzivnostjo, komunikacijo, in ohranjanjem stikov ter posledično z
dodajanjem novih projektov in podpisom novih poslov, pogodb. Težave se pojavljajo tudi pri
izvedbi naročil in zavarovanju plačil, omenjeno je bilo, da je veliko ustnih dogovorov, zaradi
česar je za podjetja potrebno, da poskušajo pridobiti čim več potrdil v pisni obliki. Na to se
navezujejo tudi odgovori, ki poudarjajo različnost poslovne kulture in navad ter kulture na
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splošno. Prav tako so poudarjene težave z birokracijo in pridobitvijo vizumov. V trenutnih
okoliščinah so bile s strani nekaj podjetij omenjene tudi težave in ovire zaradi izbruha Covid19, kjer je bil naveden specifičen primer, da ob dobavi izdelkov ni bilo nikogar, ki bi slednje
prevzel oziroma jih odpremil naprej.
4.2.3.7 Stopnja internacionalizacije pred vstopom na kitajski trg

Graf 4.13: Internacionalizacija pred vstopom na kitajski trg

Vir: anketni vprašalnik.

Pri vprašanju, v kolikor so podjetja že bila prisotna na drugih tujih trgih preden so vstopila na
kitajski trg, je kar 30 podjetij odgovorilo, da so že bila prisotna na drugih tujih trgih pred
vstopom na Kitajsko. Le tri podjetja so podala odgovor, da na drugih tujih trgih pred vstopom
na Kitajsko še niso bila prisotna. Vsa podjetja, ki so z internacionalizacijo začela že prej, razen
enega, so navedla evropske države, bodisi posamezne trge držav članic EU,2 celotno EU ali
trge ostalih evropskih držav, še posebej države Balkana.3 11 podjetij je navedlo tudi ZDA, od
tega j eno podjetje navedlo izključno samo ZDA. Države Vzhodne Azije (Japonska in
Republika Koreja) so podala štiri podjetja, prav tako je enako število podjetij podalo države
Bližnjega Vzhoda (Turčija in Iran) in Avstralijo. Dve podjetji sta navedli tudi Rusijo, dve pa
sta zapisali, da so prisotni po celem svetu.

2

Podjetjq so najpogosteje omenjala naslednje države EU: Nemčija, Italija, Hrvaška, Avstrija, Češka, Slovaška,
Poljska. Podjetja so omenjala tudi Irsko, Švedsko, Madžarsko, Francijo, Španijo, Romunijo, Litvo, Estonijo.
3
Podjetja so najpogosteje omenjala naslednje evropske države: Srbija, Bosna in Hercegovina, Makedonija, Črna
Gora, Kosovo. Podjetja so omenjala tudi: Švica, Ukrajina.
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4.2.3.8 Prednosti poslovanja na Kitajskem
Odgovore podjetij na prednosti poslovanja na Kitajskem lahko razdelimo v tri skupine: cena,
trg in konkurenčnost, inovativnost. Kar 15 podjetij je odgovorilo, da je največja prednost
poslovanja velikost trga, ki je hitro razvijajoč in ima veliko potenciala. Nižje logistične stroške
in fleksibilnost pa je izpostavilo šest podjetij, eno izmed njih pa je poudarilo, da je plačilo tudi
štiri do petkrat višje kot v Slovenij. Izmed odgovorov pa smo zasledile tudi, da je ena izmed
prednosti, ki jo prinaša velik trg, tudi večja inovativnost, naprednost in konkurenčnost. Trije
odgovori so se navezovali na hitrost poslovanja, zaupanje kitajskih podjetij v evropski trg in
fleksibilnost pri sklepanju poslov. Eno podjetje je poslovanje s Kitajsko celo prekinilo.
Rezultati so, glede na trenutno privlačnost kitajskega trga, pričakovani, saj ponuja številne
možnosti za razvoj in rast podjetij ravno zaradi velikosti trga.
4.2.3.9 Slabosti poslovanja na Kitajskem
Eden izmed najpogostejših odgovorov se navezuje na raznolikost/drugačnost kulture,
nepoznavanje jezika in poslovnega sistema. Med drugim so podjetja izpostavila tudi
administrativne in regulativne ovire, neodzivnost in nezanesljivost, slabe plačilne pogoje, hitro
spreminjajočo birokracijo in slabo kakovost izdelkov, cenovne pritiske in dvigovanje stroškov
poslovanja. Prav tako pa je problem tudi s količino, saj so naročila zelo velika. Izdelki so
ponavadi tisti, ki imajo daljši rok trajanja, zato so omejitve pri ponudbi. Izpostavili so tudi
nezaupanje in hitrost, ko govorimo o slabostih. Z vidika Slovenije pa sta bila dva odgovora
povezana tudi z majhnostjo slovenskega trga in posledično nezainteresiranostjo ter veliko
razdaljo med državama.
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4.2.3.10 Znanje kitajskega jezika v podjetjih
Graf 4.14: Kitajsko govoreči kader v podjetjih

Vir: anketni vprašalnik.
Nekaj več kot polovica anketirancev (53 %) v podjetju nima zaposlene osebe, ki govori
kitajsko. Odstotek tistih podjetij, ki imajo kitajsko govoreče zaposlene je prav tako visok, 44
%, kar kaže, da je jezik pomemben dejavnik pri poslovanju s Kitajsko. Eno izmed podjetij je
na vprašanje odgovorilo, da kitajski jezik govorijo zunanji sodelavci.

4.2.3.11 Vpliv Covid-19 na poslovanje s Kitajsko
Graf 4.15: Vpliv Covid-19 na poslovanje s Kitajsko

Vir: anketni vprašalnik.
Zaradi trenutne situacije s Covid-19, katere žarišče je prav na Kitajskem, je 63 % anketirancev
odgovorilo, da se situacija ni spremenila, 38 % pa je potrdilo vpliv virusa. Na to vprašanje je
odgovorilo 32 podjetij. Med utemeljitvami, kako je pandemija vplivala na poslovanje, so
izpostavili nižje povpraševanje, manjši donos, zamujanje z naročili in odlaganje načrtov za
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naslednje leto, ter predvsem višjo ceno transporta. Eno izmed podjetij je zaradi krizne situacije
sodelovanje tudi prekinilo, odpovedali so sodelovanje na različnih sejmih, kjer bi lahko svoje
produkte predstavili. Izpostavili pa so, da v tem času birokratski postopki potekajo hitreje.
4.2.3.12 Pomoč institucij pri poslovanju s Kitajsko
Graf 4.16: Pomoč institucij pri poslovanju s Kitajsko

Vir: anketni vprašalnik.
Pri tem vprašanju nas je zanimala ocena predvsem za tri institucije, ki so za podjetja pomembne
pri internacionalizaciji, in sicer Gospodarska zbornica Slovenije, SPIRIT ter diplomatska in
konzularna predstavništva (DKP). Zgolj majhen procent podjetij je pomoč teh treh institucij
ocenil kot koristno, glede na odziv sodijo med najbolj koristne institucije DKP – šest podjetij
meni, da je tam dobilo koristno pomoč, nato pa s po enim glasom sledita GZS in SPIRIT.
Največ odgovorov o nezadostni pomoči je dobil SPIRIT, in sicer kar devet podjetij, nato je
sledila GZS z osmimi glasovi in DKP s šestimi glasovi.
4.2.3.13 Posebnosti ali zanimivosti pri poslovanju s Kitajsko
Na to vprašanje je odgovorilo 25 podjetij, odgovori pa se se zelo razlikovali. Velika posebnost
po mnenju anketirancev je poslovna kultura, ki je precej drugačna, na to vpliva tudi sodelovanje
med podjetji znotraj Kitajske in poslovna politika. Potrebna je precejšnja prilagodljivost, saj
so tam določena pravila, ki jih je treba upoštevati. Zaradi velikosti trga in hitre rasti je ponudba
zelo pestra, zelo veliko je novih pobud in večjih projektov. Izpostavili so tudi osebne odnose,
zaupanje je zelo pomembno, po uveljavitvi na trgu pridobiš spoštovanje, kitajski partnerji so
zelo učinkoviti in jedrnati, pogajanja potekajo na drugačen način. Kot zanimivost pa bi lahko
izpostavili še, da se lahko pojavijo težave pri pridobivanju zaupanja vrednega partnerja in da
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gre tudi za zelo tvegan in težak trg. Gre torej za določene kulturne in tržne specifike, ki jih je
potrebno upoštevati.
5 SINTEZA
5.1 SPLOŠNE UGOTOVITVE
Po odzivu slovenskih podjetij so kitajski diamant izkoristila predvsem zaradi napredne
tehnologije in večje konkurenčnosti, kar je bil po rezultatih tudi eden izmed večkrat izbranih
odgovorov, zakaj so se odločili za vstop na kitajski trg. Določena podjetja so na podlagi tega
tudi spremenila svojo notranjo strukturo, večinoma so ustvarila oddelke za poslovanje s tujino
oziroma imajo zaposlenega nekoga, ki govori kitajsko. Sodelovanje med podjetij, ki vstopajo
na kitajski trg, poteka prek različnih institucij in spletnih omrežij. Sodelovanje podjetij z
institucijami ni bilo ocenjeno najbolj pozitivno, večinoma podjetja težave rešujejo znotraj svoje
strukture. Opazimo lahko, da je sodelovanje izven teh institucij živo, predvsem se Slovenci na
Kitajskem povezujejo samostojno, na družbenih omrežjih. Prednost velikega trga pa pomeni
tudi večje povpraševanje in s tem razvoj izdelkov zaradi prilagoditve na kitajski trg. Večina
podjetij, ki so vstopila na kitajski trg oziroma na njega šele vstopajo, so bila že prej prisotna na
tujih trgih, vstop na kitajskega pa večinoma ni pomenil priložnosti vstopa tudi na druge trge.
Graf 5.1: Vrste tveganj, ki so jih izpostavila slovenska podjetja
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Vir: anketni vprašalnik.
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Odgovore, ki so jih podala podjetja v anketnem vprašalniku, smo razvrstile po kategorijah
tveganj, izpostavljenih v teoretičnem delu (kulturno, državno, poslovno, finančno). Največje
število podjetij, in sicer 12, je izpostavilo dejavnike kulturnega tveganja, kot so nepoznavanje
ali problemi pri razumevanju kulture, navad, običajev, poslovne kulture, jezika in posledične
težave s komunikacijo, navezovanjem stikov. Devet podjetij je navedlo tudi dejavnike
državnega tveganja, ki vplivajo na poslovanje Slovenije s Kitajsko, kamor spadajo podani
odgovori, navezujoč se na probleme pri zakonodaji, njenim razumevanjem in poznavanjem,
birokracijo, močno prisotnostjo in vpetostjo partije, korupcije ter nevarnost kopiranja.
Dejavnike poslovnega tveganja pa je izpostavilo pet podjetij, predvsem probleme pri
pridobivanju partnerjev na Kitajskem in težave z vplivom lokalnih predstavnikov. Finančni
dejavnik je izpostavilo zgolj eno podjetje.
Če primerjamo zaključke analize sekundarnih virov ter odgovore slovenskih podjetij na anketni
vprašalnik, lahko zaznamo določene razlike. Na mednarodni in tudi evropski ravni se pri
poslovanju s Kitajsko velikokrat izpostavlja finančno tveganje, še posebej zaradi nihanja
valute, nad katero ima centralna kitajska vlada še vedno ogromno vpliva. Kot smo izvedele v
intervjuju, pa večina slovenskih podjetij posluje v dolarjih oziroma morebitne donose v kitajski
valuti ponovno investirajo na Kitajskem, zaradi česar predvidevamo, da v večini tudi niso
omenjala finančnega tveganja. Zgolj eno izmed podjetij je kot težavo ob vstopu omenilo
zavarovanje plačil. Najpomembnejše tveganje, ki ga slovenska podjetja ob poslovanju s
Kitajsko zaznavajo, je medkulturno, predvsem razlike pri zaznavi ter družbeni interakciji. Ker
je kultura drugačna, je včasih težko najti poslovne partnerje. Hkrati pa je prihajalo do razkoraka
tudi pri samih odgovorih podjetij, saj so nekatera navajala pripravljenost za sodelovanje ter
fleksibilnost poslovnih partnerjev na Kitajskem, druga pa težave pri komunikaciji in
nezanesljivost.
Naslednje največkrat omenjeno tveganje je državno, ki se nanaša predvsem na politični sistem
države. Pri analizi sekundarnih virov smo ugotovile, da se podjetja velikokrat spopadajo s krajo
intelektualne lastnine, pravni sistem pa jim ni naklonjen, eno izmed podjetij je specifično
omenilo tudi certificiranje produkta zaradi možnosti kraje. Slovenska podjetja tega sicer niso
omenjala, navajala so predvsem druge težave. Zaradi ustnih dogovorov ter nedorečenih poslov
lahko pride do težav pri zavarovanju. Nekatera podjetja so navajala težave tudi pri pravnem
sistemu, predvsem pri srečevanju s korupcijo ter odnosih z lokalnimi predstavniki. Nazadnje
pa še poslovno tveganje, ki se tiče predvsem vstopanja in delovanja na trgu. Skladno z
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intervjujem slovenska podjetja niso omenjala težav z oglaševanjem. Zgolj eno izmed podjetij
je omenilo velike stroške marketinga za svoje produkte. Kot je pokazala tudi analiza
sekundarnih virov, se težave pojavljajo predvsem pri nasičenosti trga ter različnosti okusov
potrošnikov, kar lahko vodi v neuspeh produktov.
5.2 VPLIV COVID-19
Izbruh novega koronavirusa je na kitajsko gospodarstvo nedvomno imel ogromen negativen
vpliv. Izvoz je na Kitajskem januarja in februarja 2020 upadel za kar 17,2 %, vendar se je trend
izboljšal marca, ko so izvozi upadli za 'zgolj' 6,6 %, kar je relativno nizka vrednost glede na
to, da je Bloomberg predvidel upad v višini 13,9 %. Zadnji podatki kitajske Splošne uprave za
carine kažejo, da so uvozi upadli za samo 0,9 % glede na lansko leto (2019), za
kontekstualizacijo te vrednosti pa naj omenimo, da so analisti pri Bloombergu predvidevali
upad v vrednosti 9,5 %, kar je kar desetkrat več. Čeprav se morda stanje glede na te vrednosti
zdi dokaj pozitivno, pa moramo upoštevati dejstvo, da se je v času februarja in marca začel
izbruh Covid-19 v Evropi, kar bo nadalje prizadelo količino izvoza Kitajske v regijo. V drugi
četrtini leta je tako pričakovati, da bodo kitajski izvozi upadli tudi za 30 % zaradi ukrepov,
povezanih s Covid-19 tako v Evropi kot Ameriki (Mullen in Wang, 2020).
Prvi šok ob izbruhu krize je bil definitivno ponudbeni šok, tudi slovenska podjetja so morala
ustaviti proizvodnjo, ker enostavno niso imela možnosti dobave potrebnih delov. Zaradi
popolnega zaprtja na Kitajskem je prihajalo tako do podaljšanja dobavnih rokov kot celo
preklicev dobave. Ko se je novi koronavirus razširil v Sloveniji in Evropi pa je, kot omenjeno,
prišlo tudi do šoka na strani povpraševanja. To je občutilo tudi celotno slovensko gospodarstvo,
ne samo izvozi del, temveč tudi storitveni in ostali sektorji zaradi ukrepov ob epidemiji. Vseeno
pa se moramo zavedati tudi, da je še vedno večina svetovnih, tudi slovenskih produktov,
narejena na Kitajskem – vprašanje, ki ostaja je torej, kam se bo preselila proizvodnja v primeru
zaostritve pogojev za poslovanje, od kje bodo prišli produkti? Definitivno se bodo zaradi krize
ob novem koronavirusu povečalo predvsem politično tveganje, delno tudi zaradi dejstva, da
države zaradi nepredvidljivega stanja še nimajo oblikovane neke izhodne strategije. Japonska,
na primer, je za premagovanje negativnih posledic v globalnem gospodarstvu namenila
posebna sredstva in olajšave japonskim podjetjem, ki so proizvodnjo prenesla nazaj na
Japonsko. Težnja po globalizaciji se je nekoliko ustavila in možnost je, da bodo takšni taktiki
sledile tudi druge države. Vseeno pa na dolgi lahko predvidevamo, da bodo prevladali interesi
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industrije in podjetij nad težnjami po izolaciji držav. V času intervjuja je bila gospodarska
aktivnost na Kitajskem še vedno precej manjša kot v istem obdobju leta 2019, saj je večina
ljudi prepričana, da krize ni konec, dokler je ne bo konec po vsem svetu. Na Kitajskem se troši
veliko manj, kar vodi v manj povpraševanja po delu itd. Državi to ne ustreza, saj poglablja
gospodarsko krizo, kitajska vlada pa veliko daje na vtis, da je krize konec. Za povrnitev
'normalnih' razmer bo potreben torej nekakšen preskok miselnosti, ko bodo ljudje zaupali v to,
da je širjenja virusa konec. Takrat se bo lahko tudi natančneje ocenilo, kakšne bodo posledice
Covid-19 na mednarodno poslovanje in nadaljnje strategije Kitajske do poslovanja s tujino
(Saša Saje Wang, zasebni intervju, 2020, 27. april).
5.3 PESTEL ANALIZA
Poleg pregleda teorij in ovir pa smo za lažje razumevanje analizirale tudi kitajski trg prek
PESTEL analize poslovnega okolja. Gre za okvir, ki ga menedžerji uporabljajo za proučevanje
dejavnikov na tujem trgu, ki bi vplivali na podjetje, predvsem prednosti in slabosti (Horvat,
2014, str. 12 - 16). Za PESTEL analizo kitajskega trga smo uporabile sintezo odgovorov na
anketni vprašalnik ter intervjuja.
Če analiziramo trg po korakih in začnemo s političnim dejavnikom, so podjetja najprej
izpostavila vpletenost Komunistične partije Kitajske v poslovanje, posledično so zaradi
enostrankarskega sistema odločitve sprejete hitreje, s tem pa hitre spremembe vplivajo na
razmere na trgu. Politično tveganje je pri tem visoko. Prav tako so izpostavila tudi korupcijo,
ki predstavlja veliko slabost pri sklepanju poslov. Politični sistem tako lahko v določenih
okoliščinah predstavlja veliko oviro za določeno podjetje, saj z zakoni in omejitvami vpliva na
potek poslovanja v državi. Vseeno veliko temelji tudi na lokalnih institucijah, kjer se
zakonodaja hitro spreminja in podjetja ne sledijo vsem novim spremembam. V Sloveniji in na
slovenskem trgu so po drugi strani spremembe dolgotrajen proces že zaradi samega političnega
sistema, zato politično tveganje v Sloveniji ni visoko in velja za stabilno ekonomsko okolje.
Prav tako lokalne institucije sledijo direktivam in zakonodaji vlade (Sustainable Governance
Indicators, n. d.).
Ko govorimo o gospodarskem dejavniku so si bili določeni odgovori nasprotujoči. Na eni strani
so kot prednosti podjetja izpostavila fleksibilnost pri sklepanju poslov, ugodne pogoje
poslovanja, nižjo ceno delovne sile, veliko kupno moč kot posledico velikosti trga in števila
potrošnikov ter nižje stroške. Prav tako so podjetja kot prednost izpostavila nizko ceno
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določenih polizdelkov in podsestavov. Kot slabost pa so izpostavili visoke stroške in umetno
devalviranje valute, ki je na Kitajskem pogosto, zelo nasičen trg in hitre spremembe. Prav tako
pa se težave pojavijo pri zagotavljanju nizke cene izdelkov, težavah z izvedbo naročil in
zavarovanjem plačil, težavah s poznavanjem poslovnega sistema, časovnim podaljševanjem
pogodb, težavah pri pridobivanju pravih in zanesljivih partnerjev na Kitajskem. Nekatera
podjetja so izpostavila tudi vse dražjo delovno silo in rast cen izdelkov. Rast Kitajske kot
gospodarske velesile je spremenila situacijo tudi znotraj države, spremembe pa so del
vsakdanjika. Prisotne so tudi razlike znotraj Kitajske, predvsem pri razvitosti zahodnega in
vzhodnega dela. Opazimo lahko, da slovenska podjetja delujejo predvsem na vzhodu, kjer se
tudi nahajajo prostotrgovinska območja. Slovenski trg se pri tem dejavniku prav tako razlikuje
od kitajskega trga, saj so ravno visoka cena delovne sile, manjša kupna moč in cena polizdelkov
razlog za poslovanje podjetij s kitajskimi podjetji, a je tudi zaradi svojega poenotenja z
evropskim trgom veliko bolj stabilen (FocusEconomics, 2020).
Družbeni dejavnik je za kitajski trg zelo pomemben, saj se pojavljajo določene razlike med
slovensko in kitajsko kulturo, tudi ko govorimo o poslovni kulturi. Največja slabost je
nepoznavanje kitajskega jezika in s tem težave s komunikacijo. Zaradi značilnosti kitajske
kulture, ki v poslovnem svetu večkrat temelji na osebnih odnosih in zaupanju, lahko pride do
določene stopnje nezaupljivosti. Podjetja so izpostavila kot slabost tudi neodzivnost in
nezanesljivost ter visoko možnost, da pri iskanju posrednikov ter poslovnih partnerjev naletiš
na prevaranta. Pred vstopom na trg morajo podjetja svoje izdelke tudi prilagoditi lokalnemu
okusu, saj je kitajski trg zaradi velikosti in drugačnih kulturnih navad zelo specifičen. Znotraj
slovenske poslovne kulture mreženje ni tako dolgotrajno, kar pomeni, da se tudi na zaupanju
ne gradi tako dolgo kot na Kitajskem, prav tako mreženje večinoma poteka znotraj lastne
stroke. Pogajanja imajo prav tako jasno določen cilj, torej sklenitev posla, ni pa toliko poudarka
na grajenju zaupanja in dolgoročnosti (EuropeanCeo, 2020).
Tehnološki dejavnik je zagotovo eden izmed večjih prednosti, ki jih ponuja kitajski trg, saj se
sektor informacijskih tehnologij zelo hitro razvija, podjetja so zelo inovativna in ravno zato se
veliko podjetij odloči, da bo poslovalo s Kitajsko. Kljub temu pa obstajajo razlike med
slovensko in kitajsko tehnologijo, podjetja morajo za uspešen vstop imeti tudi dober produkt,
ki ga je težko kopirati. Glede tehnološkega dejavnika je na Kitajskem trgu večji poudarek na
razvoju tehnologije kot na slovenskem trgu, prav zaradi konkurenčnosti, ki je na Kitajskem
trgu večja (Sustainable Governance Indicators, n. d.).
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Okoljskega dejavnika podjetja ne omenjajo, zato je analiza tega odvisna od posameznega
podjetja in njegove družbene odgovornosti. Ker pa v odgovorih ni bilo zaznati zahtev s strani
Kitajske glede okoljske politike, predvidevamo, da ne gre za pomemben dejavnik, ko govorimo
o kitajskem trgu. Na drugi strani je okoljski dejavnik zelo pomemben za slovenski trg zaradi
zakonodaje EU, kjer veljajo strogo določeni standardi in pravila (European Commission,
2019).
Pri pravnem dejavniku podjetja poudarjajo številne regulativne in administrativne ovire, zaradi
specifik v zakonodaji je ta včasih težko razumljiva, podjetja imajo lahko težave s
pridobivanjem vizumom, še posebej v času Covid-19 se je to izkazalo za eno izmed večjih ovir.
Postopek za pridobivanje izvoznih dovoljenj je za podjetja zelo zahteven, zaradi nevarnosti
kopiranja pa je potrebno izdelke oziroma blagovno znamko certificirati. Nazadnje pa lahko
ugotovimo tudi, da največ slovenskih podjetij deluje v provinci Guangdong, kjer se nahaja eno
izmed prostotrgovinskih območij na Kitajskem – postopek za vstop na trg je podjetjem tam
znotraj pravnega okvirja olajšan. Glede pravnega dejavnika v Sloveniji je problem predvsem
v spremembah v zakonodaji in uredbah, ki pa v primerjavi s Kitajsko niso tako hitre in pogoste
(Sustainable Governance Indicators, n. d.).
5.4 PREDLOG ZA NADALJNJE POLITIKE
Podjetja, ki so sodelovala v anketnem vprašalniku, so delovanje institucij pri pomoči ob vstopu
na kitajski trg ocenila precej nizko. To lahko pripišemo več dejavnikom, med drugim tudi
dejstvu, da so slovenska podjetja večinoma začela vstopati na kitajsko šele nedavno, tudi
Kitajska je postala privlačna za podjetja šele z nedavnimi reformami. Vseeno je v Sloveniji na
tem področju opaziti tudi napredek, še posebej tukaj poudarjamo ustanovitev Slovenskokitajskega poslovnega sveta, ki bo nudil še več pomoči slovenskim podjetjem ob poslovanju s
Kitajsko. Menimo, da bi bilo bolj aktualno poročanje ter analize hitro spreminjajočega se trga
uporabno za podjetja. Poglobljenost analize je seveda pomembna, vendar pa se dandanes
kitajski trg spreminja tako hitro, da se politike države ob izdaji analiz že spremenijo. Temu se
morajo prilagoditi tudi institucije, ki podjetjem ob poslovanju nudijo pomoč.
Iz anketnega vprašalnika je bilo razvidno, da okrog polovica podjetij nima oddelka za
načrtovanje poslovanja s tujino, je pa večina anketiranih podjetij odgovorila, da so pred
vstopom na kitajski trg že bila prisotna na drugih tujih trgih, zaradi česar podjetjem
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priporočamo vzpostavitev takšnega oddelka, da se olajša in izboljša poslovanje s tujimi trgi.
Gledano konkretno za kitajski trg, kjer se hitro spreminjajo politike glede poslovanja in je trg
precej specifičen, bi bilo smotrno, da podjetja ustanovijo oddelek, ki bi bil zadolžen posebej za
kitajsko oziroma (vzhodno) azijsko regijo.
Ker tudi v Sloveniji obstajajo institucije, ki so neposredno ali posredno povezane z Kitajsko,
bi bilo vsekakor dobrodošlo, da se GZS oziroma institucije, ki podjetjem pomagajo pri vstopu
na kitajski trg, povežejo s temi institucijami, na primer Konfucijev inštitut. Tako bi pobližje
spoznali kitajsko kulturo in njihov način poslovanja, olajšan bi bil tudi prenos znanja na
podjetja.
Na primeru majhnosti slovenskega trga se nam zdi sodelovanje podjetij še toliko bolj
pomembno. Zato je mreženje med podjetji na domačem trgu lahko pomemben dejavnik pri
uspešnosti podjetij. Z mrežnim pristopom, ki smo ga analizirale v poročilu, bi tako lahko
internacionalizacija in vstop na kitajski trg potekala hitreje in zanesljivejše.
6 ZAKLJUČEK
Vsako izmed podjetij, ki so sodelovala pri anketnem vprašalniku, se je soočalo s podobnimi
težavami ob različnem načinu in času vstopa, razen nekaterih razhajanj glede transporta. Če bi
želele analizirati načine vstopa, bi pri tem izgubile fokus naše raziskave, kar so ovire ob
vstopanju na kitajski trg. Pregled načinov vstopa je bil pomemben za analizo možnih
vzporednic med teorijo in prakso. Ugotovimo pa lahko, da zaradi specifičnosti kitajskega trga,
tako kulturne kot politične, hitrega spreminjanja in razvoja ter raznolikosti tako med panogami
kot predeli države, težko povežemo teorijo z dejansko aktivnostjo slovenskih podjetij na
Kitajskem. Glede na podobnost težav, s katerimi so se podjetja soočala, lahko te ovire
povežemo s splošnimi tveganji in ovirami ob internacionalizaciji podjetij. V primeru prihodnjih
raziskav, ki bodo morda temeljile na širšem vzorcu podjetij in se bodo vršile po krizi, povezani
s Covid-19, pa menimo, da bo zanimivo ugotavljati, kakšen vpliv je imela kriza, kako se je
kitajski trg preobrazil ter, kako so se slovenska podjetja krizi prilagodila.
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ANEKS A: ANKETNI VPRAŠALNIK

Izkušnje slovenskih podjetij na kitajskem trgu

Kratko ime ankete: PMP vstop na kitajski trg
Dolgo ime ankete: Izkušnje slovenskih podjetij
na kitajskem trgu
Število vprašanj: 27
Anketa je zaključena.
Aktivna od: 14.04.2020
Aktivna do: 14.07.2020
Avtor: Tinkara Godec
Spreminjal: Tinkara Godec
Dne: 07.04.2020
Dne: 18.05.2020
Opis:
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Pozdravljeni, smo študentke 4. letnika programa mednarodni odnosi na Fakulteti za družbene vede. Pod
mentorstvom dr. Andreje Jaklič pri predmetu politika mednarodnega poslovanja pišemo raziskovalno nalogo o
izkušnjah slovenskih podjetij na kitajskem trgu. S končnim produktom naloge želimo ustvariti referenčno
literaturo za podjetja, ki želijo poslovati s Kitajsko. Prosimo vas, da odgovorite na naslednja vprašanja, s čimer
boste prispevali k naši nalogi. Reševanje ankete vzame približno 3 minute. Hvala za sodelovanje!

Q21_2 - Ime vašega podjetja (odgovor ni nujen)

Q1 - Že poslujete s Kitajsko?
Da
Ne

IF (1) Q1 = [1]
Q2 - Prosimo, navedite lokacijo poslovanja na Kitajskem (provinca, mesto, celotna država)

IF (1) Q1 = [1]
Q3 - Kdaj ste vstopili na kitajski trg? (letnica)

IF (1) Q1 = [1]
Q4 - Način vstopa na kitajski trg
Možnih je več odgovorov

Izvoz iz Slovenije na Kitajsko
Uvoz s Kitajske v Slovenijo
Predstavništvo na Kitajskem
“Joint venture” s kitajskim podjetjem
Podružnica na Kitajskem v 100 % lasti podjetja
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Strateško partnerstvo s slovenskimi podjetji
Strateško partnerstvo s tujimi nekitajskimi podjetji
Drugo:

IF (1) Q1 = [1]
Q5 - Razlog za vstop na Kitajski trg
Možnih je več odgovorov

Velikost trga
Nižja cena delovne sile
Gospodarska rast Kitajske
Ugodni pogoji za poslovanje
Visoka rast tehnološkega (IT/ICT) sektorja na kitajskem
Dostop do drugih azijskih trgov
Poslovna kultura
Izdelki kreirani za kitajski trg (kitajski trg kot primarni cilj podjetja)
Drugo:

IF (1) Q1 = [1]
Q6 - Vam je poslovanje s Kitajsko odprlo dostop do katerega drugega trga?
Da
Ne

IF (1) Q1 = [1]
IF (2) Q6 = [1]
Q7 - Do katerega trga?

IF (3) Q1 = [2]
Q8 - Zakaj bi si želeli poslovati s Kitajsko?

IF (3) Q1 = [2]
Q9 - Kateri način vstopa bi izbrali?
Možnih je več odgovorov
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Izvoz iz Slovenije na Kitajsko
Uvoz s Kitajske v Slovenijo
Predstavništvo na Kitajskem
“Joint venture” s kitajskim podjetjem
Podružnica na Kitajskem v 100 % lasti podjetja
Strateško partnerstvo s slovenskimi podjetji
Strateško partnerstvo s tujimi nekitajskimi podjetji
Drugo:

Q10 - Glavne težave, s katerimi ste se soočali PRED/OB vstopu na kitajski trg

Q11 - Koliko ste se srečevali z naslednjimi ovirami ob vstopu na kitajski trg od 1 - 5 (1 = najmanj, 5 =
največ)?

1

2

3

4

5

Kulturne ovire
Nepoznavanje poslovnega sistema
Nezaupanje Kitajske do vašega podjetja
Časovno podaljševanje podpisa pogodb

Q12 - Kako ste reševali težave ob vstopu na kitajski trg?
Možnih je več odgovorov

Znotraj podjetja
S pomočjo domačih institucij
S pomočjo tujih institucij
Drugo:

Q13 - V primerjavi s sklepanjem drugih poslov, kako dolgo ste se/se še pripravljate na vstop na kitajski
trg?
Možnih je več odgovorov

Manj časa kot sicer
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Enako kot sicer
Dlje kot sicer
Drugo:

Q14 - Ima vaše podjetje oddelek za načrtovanje poslovanja s tujino?
Možnih je več odgovorov

Da
Ne
Drugo:
Q15 - Glavne težave, s katerimi ste se soočali PO vstopu na kitajski trg

Q16 - Ste bili pred vstopom na Kitajsko že prisotni na drugih tujih trgih?
Da
Ne

IF (4) Q16 = [1]
Q17 - Na katerih trgih ste bili prisotni? (država)

Q18 - Kaj so, glede na vašo izkušnjo, glavne prednosti poslovanja s Kitajsko in kitajskimi podjetji?

Q19 - Kaj so, glede na vašo izkušnjo, glavne slabosti poslovanja s Kitajsko in kitajskimi podjetji?
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Q20 - Ima vaše podjetje zaposlene, ki govorijo kitajski jezik?
Možnih je več odgovorov

Da
Ne
Drugo:

Q21 - Je Covid-19 spremenil vašo strategijo poslovanja s Kitajsko?
Da
Ne

IF (5) Q21 = [1]
Q22 - Kako se je spremenila?

Q23 - Kako ocenjujete pomoč naslednjih institucij (1 = nezadostna pomoč, 5 = koristna pomoč)?

1

2

3

4

5

6

7

Gospodarska
zbornica Slovenije
Diplomatska in
konzularna
predstavništva
SPIRIT
Q24 - Glede na vašo izkušnjo, katere so največje posebnosti ali zanimivosti poslovanja s Kitajsko?
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Q25 - Velikost podjetja
Možnih je več odgovorov

Malo podjetje
Srednje podjetje
Veliko podjetje
Drugo:

Q26 - Področje dela (glede na SKD 2008)
Možnih je več odgovorov

Rudarstvo
Predelovalne dejavnosti
Oskrba z električno energijo, plinom in paro
Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja
Gradbeništvo
Trgovina, vzdrževanje in poprava motornih vozil
Promet in skladiščenje
Gostinstvo
Informacijske in komunikacijske dejavnosti
Finančne in zavarovalniške dejavnosti, razen dejavnosti holdingov
Poslovanje z nepremičninami
Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
Izobraževanje
Socialno in zdravstveno varstvo
Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti
Druge dejavnosti
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