


SPIRIT SLOVENIJA v okviru 
CM 16+1 Kitajska - CVE

1. Član Poslovnega sveta 
- državne agencije za razvoj 
podjetništva
- sekretariat v Varšavi -
PARP

2. Član Generalne 
skupščine IPA agencij
-državne agencije za tuje 
investicije
- Sekretariat v Varšavi -
PAIiIZ

Ljubljana – Peking
Zračna razdalja: 4839,32 miles / 7788,12 km



Bilateralni gospodarski odnosi 
med 

Slovenijo in Kitajsko

Izvoz na Kitajsko:
In 2014: EUR 139,4 mn
• Električne naprave in oprema
• Jedrski reaktorji, strojna 

oprema 
• Plastični produkti

TNI na Kitajsko
23,3 mio €

(257 podjetij, 25 RO)

Uvoz iz Kitajske:
In 2014: EUR 621,4 mn
• Električne naprave in oprema
• Organski kemični produkti
• Nuklearni reaktorji, strojna 

oprema 
TNI iz Kitajske

4,3 mio €

LRK, 
Peking

Slovenija

Ljubljana – Peking
Zračna razdalja: 4839,32 miles / 7788,12 km
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Slovenija - izvozno gospodarstvo

Top export categories of goods, 2014
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• € 21.6 billion exports of goods 

& services in 2014; 

approx. 61 % of GDP

• 75 % of exports of goods                 

destined to EU
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Ningbo - gospodarstvo

• gospodarski center na južnem krilu delte reke Yangtze - motor 
razvoja večjega gospodarskega kroga okrog šanghaja

• 112,42 mia USD BDP v letu 2014, ter 15.937 USD na prebivalca 
(2,2 kratnik nacionalnega povprečja).

• 1/90 nacionalnega BDP in 1/30 celotnega izvoza Kitajske, 
zavzemajo 1/1000 teritorija Kitajske in 1/200 celotne populacije 
Kitajske

• Obseg blagovne menjave (izvoz in uvoz) je bil v letu 2014 104,7 
mia USD: 8. mesto na Kitajskem



Ningbo - gospodarstvo

• Lega, geografska razdelitev, populacija, klima
Pokriva 9.816 km2 vključno z urbano regijo, ki obsega 2.461 km2. 
Ima šest distriktov dva okraja in tri mesta na okrajni ravni. Urbane 
populacije je 10 mio. Klima je prijazna in ima štiri letne čase  
Povprečna temperatura v zadnjih letih je 16,4°C. Najvišja 
temperatura je julija, 28°C, najnižja temperatura je januarja in sicer 
4,7°C. Čez leto je 1.850 ur sonca.



Ningbo - gospodarstvo

• pomembno prometno spletišče v okviru Yangtze River Delta 
Economic Zone

Prometno stičišče v okviru gospodarske cone delte reke Yangtze, kjer 
so zgrajeni trije mostovi čez morje. Razvili so več dimenzionalni 
transportni sistem, ki vključuje morje, celino in zrak. Pristanišče 
vključuje tako razvito železnico, avtocesto, vodo, civilno letalstvo 
kakor tudi ustrezen urban transport. Mednarodne transportne in 
logistične storitve se hitro razvijajo. Največji svetovni logisti kot so 
MSK, FedEx, DHL, UPS, IBM, SINOTRANS in China Shipping, so 
ustanovili svoja podjetja ravno v Ningboju.



Ningbo - gospodarstvo

• Luka
Ima 1.589 km obale, pristanišče obsega 82 km obale. Prenovili in poglobili tako, 
da lahko v pristanišče priplujejo največje ladje. Je edino pristanišče na Kitajskem, 
ki ima kapaciteto raztovora kar 300.000 dwt tovornih ladij. Pristanišče se 
pospešeno razvija tudi v okviru pomorske »svilne poti 21. stoletja« v povezavi z 
ekonomskim razvojem skupine ASEAN, Južne Azije in Zahodne Azije. Leta 2014 
so odprli 11 novih linij. Trenutno imajo kapaciteto 235 kontejnerskih ladij, 
vključno s 120 oceanskimi tankerji in 63 tankerji lokalnega morja. Letno naredijo 
v povprečju 1.465 pretovorov. Leta 2014 so pretovorili 526 milijonov ton. To 
pristanišče je tretje največje na Kitajskem in peto največje na Svetu. 



Ningbo - gospodarstvo

• Letališče
Ningbo Lishe je eno od štirih mednarodnih letališč v okviru ekonomske cone 
delte reke Yangtze. Letališče dnevno povezuje 40 notranjih večjih centrov kot so 
Peking, Šanghaj, Guangzhou, Hong Kong, Macao in Taiwan. Letališče pa je 
direktno povezano tudi s tujimi letališči kot so Singapur, Bankgkok in Seoul. 
Potniki pa lahko uporabljajo bližnja mednarodna letališča kot so Pudong Šanghai, 
Hongqiao Šanghaj in Hangzhou Xiaoshan za potovanje po celem svetu.  



Ningbo - gospodarstvo

Avtocesta

Ningbo je pomembno spletišče avtocest ob delti reke Yangtze ob kateri se razteza 
16 večjih mest vključno s Šanghajem, ki je 208 km stran in Hangzhou, ki je 145 
km oddaljen. Obe veliki središči pa sta dosegljiv v okviru dveh ali dveh ur in pol 
vožnje po avtocesti. 



Ningbo - gospodarstvo

Železniški promet
Ningbo gradi svoj urbani in tovorni promet. Leta 2014 so zgradili linijo št. 1, ki 
povezuje zahod z vzhodom in ki pripelje do Luke Beilun. Linija št. 2 je bila 
zgrajena leta 2015 tako, da je trenutno  vsega skupaj že 7 železniških povezav.
Mreža železnic za potnike v Ningbu je tesno in pogosto povezana z drugimi 
večjimi mesti na Kitajskem. Hitri vlaki vozijo zelo pogosto in povezujejo Ningbo s 
Pekingom, Šanghajem in  Guangzoujem. Povezava med Ningbojem in 
Guangzoujem je bila vzpostavljena leta 2014, tako da je potrebnih le 50 minut do 
Hangzhoua ter le pol ure do Šanghaja. 



Ningbo – gospodarski razvoj in 
ključne industrije

• Ningbo BDP je leta 2014 dosegel obseg v skupni vrednosti 112,42 milijarde 
USD

• 7,6 % rast glede na prejšnje leto
• 8. mesto glede BDP na prebivalca, v letu 2014 15.937 USD, 2,2 krat več kot 

nacionalno povprečje in ga uvršča na 2. mesto v Zhejiang provinci
• rast privatnega sektorja je glavni vir razvoja in moči mesta Ningbo, ki prispeva 

več kot 80 % v BDP. 

Ključne industrije:
• Razvoj nove IT industrije
• Precizno strojništvo in strojna oprema
• Nova energetsko varčna avtomobilska 

industrija in industrija rezervnih  
avtomobilskih delov

• Splošna letalska industrija
• Zdravstveni sektor
• Sodobna storitvena industrija



Ningbo – tuje investicije

Ningbo je čedalje bolj osredotočen na investicije in krepitev mednarodne trgovine 
zahvaljujoč svoji strateški vladni usmeritvi in izredni logistični legi, ki omogoča 
rast prometa v pristanišču. Do konca 2014 je bilo v Ningbu že 15.098 tujih 
podjetij, ki so investirala v obsegu 125.937 mia USD, od tega je bilo 69.089 
mia USD čistega tujega kapitala. Tuj kapital v proizvodnji obsega 1.9 mia USD z 
8,4 % rastjo izkazano na predhodno leto, v storitveni industriji pa znaša čisti tuji 
kapital 2,4 mia USD z izkazano rastjo 16,6 % glede na predhodno leto. Prihodek 
na prebivalca je bil v letu 2014 6.138 USD, kar je 55 % več kot je v povprečju 
dohodek na prebivalca na Kitajskem in hkrati drugi najvišji v provinci Zhejiang. 
Poraba na prebivalca je v Ningbu dosegla 4.491 USD.



2. China – CEEC Investment and
Trade Ningbo Expo

Čas izvedbe Od srede do Sobote: 8.-12. junij 2016 
Kraj izvedbe Dvorana št.1 & št. 6, Ningbo International Convention and Exhibition Center

Organizatorji Ministrstvo za trgovino LRK
Vlada province Zhejiang
Občinska uprava mesta Ningbo

O CEEC Expo 1.China-CEEC Expo je bil uspešno izveden v Ninbu 9.-12. junija 2015. Razstavili 
so več kot 3000 produktov in jih razstavili na 245 razstavnih prostorih iz 16 držav 
CEEC, kar je privabilo 1205 kitajskih kupcev iz 45 delegacij obiskovalcev.

Kategorije 
razstavljanja

Hrana in proizvodi za dnevno potrošnjo, umetniška dela, darila, proizvodi za 
zdravje, za gospodinjstvo in tehnološko napredni proizvodi.

Cena 
razstavnega 
prostora & 
sofinanciranje 
razstavljavcev

Dvorana št.1- CEEC specialitete: 
1. Standardni razstavni prostor: brezplačno
2. Po meri narejen razstavni prostor (min 36m2): razstavljavci plačajo stroške 

oblikovanja. Sam razstavni prostor je brezplačen. Organizacijski odbor lahko 
pomaga pri izboru izvajalca.

Dvorana št. 6. – Tehnološko napredni proizvodi: sam razstavni prostor je 
brezplačen, dodatno oblikovanje plačajo razstavljavci sami. Sofinanciranje 
stroškov prevoza takšnih produktov bodo obravnavali individualno od primera do 
primera. 



2. China – CEEC Investment and
Trade Ningbo Expo

Roki za 
razstavljavce

1.Do 20. aprila 2016 – rezervacija razstavnega prostora
2.Do 30. aprila 2016 – predložiti seznam razstavnih produktov za carinjenje
3.Od 15. do 20. maja 2016 – prispeti razstavni produkti, stroške transporta teh produktov bo 
plačal organizacijski komite.
4. Od 4. do 8. junija 2016 – rok za namestitev produktov na razstavne prostore

Logistika Designted Logistic Service Provider: Sinotrans Zhejiang Co., Ltd. 
Glavne storitve:
1.Carina 
Ms.Hu Yajun
Tel: +86-574-87329202
Fax:+86-574-87306978
huyajun@sinotrans.com
Pristanišče, kamor morajo prispeti razstavni produkti:
Ningbo Port in CIF Ningbo! Prosimo kontaktirajte prej Sinotrans pred pošiljanjem razstavnih 
produktov.
Podatki:
Ningbo mascube Imp. & Exp.Corp.
Naslov: 23/F COB, Century Oriental Plaza, No. 1083, No.1083 E.Zhongshan Rd., Jiangdong
District, Ningbo, China P.C:315040
Contakt: Ms.Chen Cong
Tel:+86-574-87637197
Email.cc@mascube.com
2.Logistika na Expo lokaciji
Mr. Li Ronghui
Mobile: +86-13567944414
Email: lironghui@sinotrans.com

Prepovedani 
proizvodi

Večina prepovedanih proizvodov (produkti živalskega izvora, žive rastline, semena itd.) na internetni povezavi 
http://www.cceecexpo.org/site_en/czzn_pel.html



2. China – CEEC Investment and
Trade Ningbo Expo

Zagotovljene 
brezplačne 
storitve

1.Med Expo bodo zagotovljeni angleško govoreči prostovoljci za pomoč pri vsakem 
razstavnem prostoru
2.Vsak razstavljavec ima dostop do loungea z osvežitvijo in zagotovljenim  Wifi
3. Vsak razstavljavec ima zagotovljeno plačano kosilo.

Transportne 
storitve

Ningbo Lishe mednarodno letališče omogoča direktne lete do Pekinga, Guangzhoua, Hong 
Konga, Macaoa, Taiwana, Soula, Singapurja, Bangkoka itd. Zagotovljeni so že plačani 
(zastonj) poslovni šatl avtobusi med letališčem Šanghai Pudong mednarodnim letališčem in 
Ningbo za vse razstavljavce iz CEEC, vendar je potrebna registracija v naprej. Omogočeni 
bodo tudi zastonj (že plačani) avtobusi med večjimi hoteli in razstavnim mestom.

Priporočena 
turistična 
agencija

Ningbo Zhongzhan International Exhibition Co., Ltd.
Tel:+86-574-87065668/87372617
Fax:+86-574-27721226
Email: nbzhongzhan@zhongzhan.org

Informacije za 
nastanitev

Organizacijski odbor bo predlagalnekaj hotelov v rangu 3,4 in 5 zvezdic. Predlagani hoteli 
bodo objavljeni na www.cceecexpo.org do 31.3.2016

Kontakti za 
razstavljavce

Ms.Sandy Bian & Ms. Jency Tang
Tel: +86-574-87178191/8075     
Fax:+86-574-87327443
Email: trade3@cicgf.com

trade1@cicgf.com



Hvala za vašo pozornost!


