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Tekoče novice in
dogodki članov*

Brifing: Kitajska

Redno srečanje z Veleposlaništvom Republike
Slovenije v Pekingu 

B2B mreženje članov in predstavitev raziskave:
Kitajske investicije v Sloveniji

Srečanje članstva z Veleposlaništvom Republike
Slovenije v Pekingu 

V prihajajočih tednih bodo člani Slovensko-kitajskega
poslovnega sveta vabljeni na virtualno srečanje z
Veleposlaništvom RS na Kitajskem, kot tudi z
Konzulatom RS v Šanghaju.

Datum: četrtek, 19. 5. ob 9. uri

Vablimo vas, da vnaprej pošljete vaše izzive,
vprašanja in mnenja na skps@gzs.si

Izobraževanje Digital Marketing Essentials for
China

Save the date: 19. maj
Str. 7

Srečanje z Veleposlanico Suhadolnik na
Gospodarski zbornici Slovenije

Konfucijev inštitut: CI Business talk o progresivnem
obdavčevanju na Kitajskem

Filmski večer: Dokler morje ne postane modro

*Novice, o katerih bi želeli obvestiti ostale člane SKPS prek naših novičnikov
lahko posredujete na skps@gzs.si. Obvestite nas lahko tudi o vaših preteklih
ali prihajajočih dogodkih. 

Tekoče novice
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Fokus okrevanja kitajskega gospodarstva predvsem
na FDI in digitalizaciji

mailto:skps@gzs.si
mailto:skps@gzs.si


DIGITALNO GOSPODARSTVO V PORASTU

Kitajska pospešeno vlaga v digitalno
infrastrukturo in podatkovne centre s ciljem
stabilizacije gospodarstva ter vzpodbujanja
dolgoročne gospodarske rasti. Digitalno postaja
nov fokus preobrazbe gospodarstva na
Kitajskem.
 
Kitajski China Unicom je v mestu Huailai
(provinca Hebei) postavil nov podatkovni center,
ki bo računalniško podprl podjetja, ki se
ukvarjajo z internetno industrijo, financami,
zavarovanjem, itd., v regiji Peking-Tianjin-Hebei.
Podjetje China Telecom intenzivno investira v
svoje lastne podatkovne centre z namenom
izboljšanja inteligentne uporabe podatkov v
različnih industrijah. Poleg tega pa se ogromno
dogaja tudi na ravni države – trenutno se izvaja
več kot 2000 5G projektov po vsej Kitajski, v letu
2022 pa se bo pripravilo še več projektov
digitalizacije po provincah.
 
Da je digitalno gospodarstvo prihodnost na
Kitajskem, kaže tudi pilotni projekt digitalnega
juana. V začetku aprila je kitajska centralna
banka naznanila, da bo pilotno uporabo
digitalnega juana, ali e-CNY, dodatno razširila.

FDI SI JE PO PANDEMIJI OPOMOGEL

Leta 2021 je FDI na Kitajskem dosegel rekordno
višino – več kot 173 milijard dolarjev, kar
predstavlja 20% rast iz leta v leto (year-over-
year growth).
 
Največ zanimanja s stranih tujih vlagateljev je za
kitajsko visokotehnološko industrijo, ki postaja
tudi osrednji fokus razvoja kitajskega
gospodarstva. Za nadaljnje vzpodbujanje tujega
vlaganja bo Kitajska nadaljevala s preferenčnimi
regulacijami in politikami, kot je Katalog
industrij, kjer se spodbuja vlaganje. Veliko pa je
še vedno odvisnega od lokalnih oblasti, ki
morajo optimizirati strukturo tujih investicij
skozi inovacije.

PRILAGAJANJE NOVIM TRENDOM ČEZMEJNE
TRGOVINE

V zadnjih letih so se tudi na Kitajskem razrasle
nove oblike mednarodnega poslovanja, kot je
npr. čezmejna e-trgovina. Glavni akterji pri tem
so večinoma mikro, majhna in srednje velika
podjetja, ki pa zahtevajo učinkovitejše finančne
storitve. Zato je Kitajska državna uprava za
devize (State Administration of Foreign
Exchange – SAFE) pripravila nove politike za
optimiziranje razvoja in poslovanje teh vrst
podjetij. Nove politike se osredotočajo
predvsem na elektronske transakcije z nizkimi
vsotami in velikim volumnom.

Fokus okrevanja kitajskega gospodarstva predvsem
na FDI in digitalizaciji

Povzeto po: Belt and Road Weekly vol. 7, no. 11, 12, 13, Xinhua News 
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podjetje DeltaHub, d.o.o
ga. Naila Sluga
podjetje Sunray d.o.o

Na naši 8. redni seji, ki je potekala 17. 3.
2022 je Izvršni odbor potrdil članstvo treh
novih članov: 

  Iskreno smo veseli, da ste se odločili, da se nam
pridružite in postanete član Slovensko kitajskega
poslovnega sveta. Dobrodošli v naši sredini!

Izvedena že 8. redna seja Izvršnega odbora
Slovensko-kitajskega poslovnega sveta - pozdrav

novim članom
17. marec 2022

TEKOČE NOVICE
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Redno srečanje z Veleposlaništvom Republike
Slovenije v Pekingu 

Izvršni odbor Slovensko-kitajskega
poslovnega sveta je izvedel prvo letošnje
redno srečanje z Veleposlaništvom
Republike Slovenije na Kitajskem. 

Predstavniki SKPS so predstavili aktivnosti
poslovnega sveta v obdobju od zadnjega
srečanja ter programski načrt prihodnjih
aktivnosti. Veleposlanica Suhadolnik je
predstavila aktivnosti veleposlaništva na
področju gospodarskih, kulturnih odnosov, kot
tudi sodelovanja na področju znanosti.
Spregovorili so tudi o stanju slovenskih podjetij
na Kitajskem ter o trenutnih aktualnih
zunanjepolitičnih dogajanjih. 



V četrtek, 17. marca smo v okviru
Slovensko-kitajskega poslovnega sveta
izvedli prvo javno predstavitevi raziskave
‘Kitajske investicije v Sloveniji’, izvedene s
strani KPMG, ki je ponudila edinstveni
vpogled v obseg tujih naložb v Sloveniji.

Slovenske povezavo s Kitajsko, enim najhitreje
rastočih svetovnih gospodarstev, so prisotne v
skoraj vseh sektorjih slovenskega gospodarstva.
Poleg pregleda gospodarskih odnosov med
državama, se raziskava loteva tudi konkretnih
študij primerov kitajskih investicij, slednje pa
postavlja tudi v kontekst z drugimi tujimi
neposrednimi investicijami naših največjih
gospodarskih partnerjev. 

Raziskava je javno dostopna in na voljo prek e-
poštnega naslova skps@gzs.si 
   
Po predstavitvi raziskave je potekalo
organizirano mreženje članov SKPS, kjer smo
uspeli povezati kar 24 podjetniških parov, ki so
izvedli 1-na-1 sestanke. Mreženje, spoznavanje
med člani ter možnost iskanja novih partnerstev
so med osnovnimi aktivnostmi SKPS, zato bomo
takšno druženje v letošnjem letu tudi ponovili.

B2B mreženje članov in predstavitev raziskave:
Kitajske investicije v Sloveniji

17. marec 2022

TEKOČE NOVICE
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V torek, 15. 3., smo v okviru Slovensko-
kitajsko poslovnega sveta uspešno
soorganizirali izobraževanje za grajenje
marketinških kapacitet vezanih na kitajski
trg. 

Ključne vsebine, ki so bile predstavljene, so se
vezale na spletno prodajo, digitalne platforme
na Kitajskem, kot tudi na kitajskega potrošnika
in njegovo nakupno pot. Pri tem so se govorci
vezali tudi na kitajske digitalne trende in
uporabo kitajskih vplivnežev pri spletni prodaji.
V okviru izobraževanja so se dotaknili tudi
lokalizacije marketinga ter proračuna, ki je za
digitalni marketing na Kitajskem primeren.

Posnetek seminarja je na voljo >>>

Izobraževanje Digital Marketing Essentials for
China

15. marec 2022

TEKOČE NOVICE
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https://www.youtube.com/watch?v=N9K0LvMyY3E


Člani Izvršnega odbora SKPS so se srečali z
veleposlanico Alenko Suhadolnik v okviru
njenega obiska v Sloveniji. Srečanje je
potekalo v petek, 1.4. na Gospodarski
zbornici Slovenije. 

Člani IO SKPS so veleposlanici predstavili
pretekle izvedene aktivnosti Slovensko-
kitajskega poslovnega sveta, prihodnje
načrtovane aktivnosti ter nove ideje in projekte,
ki jih SKPS načrtuje. Z veleposlanico so izmenjali
tudi mnenja o trenutnih gospodarskih odnosi
med Slovenijo in Kitajsko, o novih priložnostih in
korakih za nadaljevanje obstoječega
sodelovanja.

Srečanje z Veleposlanico Suhadolnik na
Gospodarski zbornici Slovenije

1. april 2022

TEKOČE NOVICE
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V prihajajočih tednih bodo člani Slovensko-
kitajskega poslovnega sveta vabljeni na
virtualno srečanje z Veleposlaništvom RS na
Kitajskem, kot tudi z Konzulatom RS v
Šanghaju.

Datum: četrtek, 19. maj 2022 ob 9. uri
Oblika: virtualni pogovor (izključno člani)

Vablimo vas, da vnaprej pošljete vaše izzive,
vprašanja in mnenja na skps@gzs.si

Save the date: četrtek, 19. 5. - Srečanje članstva z
Veleposlaništvom Republike Slovenije v Pekingu 

NAPOVEDUJEMO
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Datum: četrtek, 21. april 2022 ob 9. uri
Govorec: Alberto Gabriele
Tematika: Income and wealth distribution in
PCR: The role of progressive taxation 
Dogodek je brezplačen in bo potekal v
angleškem jeziku.
 
Več informacij >>>

Konfucijev inštitut: CI Business talk o progresivnem
obdavčevanju na Kitajskem

TEKOČE NOVICE  IN  DOGODKI  ČLANOV SKPS
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Z gostom Albertom Gabrielejem bodo na
Konfucijevem intštitutu spregovorili o
progresivnem obdavčevanju na Kitajskem kot
tudi njegovi vlogi pri razporeditvi dohodka. 

Novice, o katerih bi želeli obvestiti ostale člane SKPS prek naših novičnikov lahko posredujete na
skps@gzs.si. Obvestite nas lahko tudi o vaših preteklih ali prihajajočih dogodkih. 

https://ki.ef.uni-lj.si/en/e-ucenje/spletni-seminarji/ci-business-talk
mailto:skps@gzs.si


Dokler morje ne postane modro
Naslov v izvirniku: ⼀直游到海⽔变蓝  [Yi zhi you
dao hai shui bian lan]
 
Jia Zhang-ke je v svojem domačem kraju Fenyang
v provinci Shanxi posnel številne filme. Zaradi
močne gospodarske vloge in globoko
ukoreninjene tradicije ima regija posebno
zgodovino. Mnogi pisatelji so tamkajšnje ruralno
življenje vzeli za snov svojih pesmi, zgodb in
romanov. V filmu trije priznani pisatelji, Jia
Pingwa, Yu Hua in Liang Hong, ki pripadajo trem
različnim generacijam, opisujejo lastna doživetja
in njihov vpliv na svoje delo v urbanizirani
Kitajski, povsem spremenjeni zaradi kulturne
revolucije, ekonomske reforme in modernizacije.

Filmski večer: Dokler morje ne postane modro

TEKOČE NOVICE  IN  DOGODKI  ČLANOV SKPS
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Konfucijev inštitut Ljubljana vsako leto v mesecu
maju tradicionalno organizira Dneve kitajske kulture
na različnih lokacijah po Ljubljani. Eden osrednjih
letošnjih dogodkov bo filmski večer v Kinoteki.
 
Filmski večer bo v petek, 6. maja, ob 17.30 v
Slovenski kinoteki na Miklošičevi 28, Ljubljana. 
 
Predvajal se bo dokumentarec z naslovom Dokler
morje ne postane modro.

Projekciji filma bo sledil pogovor.
 
Vstop je brezplačen.
 
Brezplačne vstopnice so na voljo tukaj >>>

Novice, o katerih bi želeli obvestiti ostale člane SKPS prek naših novičnikov lahko posredujete na
skps@gzs.si. Obvestite nas lahko tudi o vaših preteklih ali prihajajočih dogodkih. 

https://ki.ef.uni-lj.si/dogodek/filmski-vecer-dokler-morje-ne-postane-modro
mailto:skps@gzs.si


GZS, Sekcija slovensko-kitajskega poslovnega sveta (SKPS)
Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana, Slovenija

Elektronska pošta: skps@gzs.si
Direktorica: marjana.majeric@gzs.si 

Predsednik: ziga.vavpotic@outfit7.com 
Generalna sekretarka: nina.pejic@fdv.uni-lj.si  

Novičnik SKPS GZS
Ljubljana, april 2022

Oblikovanje: Ardeid, Lenka Tušar, s. p.

Za več informacij o SKPS, delovanju, članih, pristopu novih članov, sekcijah
SKPS in programih dela obiščite našo spletno stran. 

(http://skps.gzs.si/)

Spletna stran

Kontakt

http://skps.gzs.si/

