Príloha 5
Prehľad perspektívnych sektorov pre čínske PZI
1. Perspektívne oblasti pre čínske investície v SR
SR zaznamenáva najnižší prílev investícií z Číny spomedzi krajín V4, čo je spôsobené
radom faktorov: opatrným prístupom, nízkou znalosťou investorov o mechanizmoch pre
investovanie a nedostatočným systémom inštitucionálnej podpory v SR, ako aj
uprednostňovaním domácich, resp. európskych subjektov.
Možno predpokladať, že najväčší význam v strednodobom i dlhodobom horizonte si
zachovajú finančné investície (kapitálové vstupy) čínskych spoločností v existujúcich alebo
novozaložených slovenských podnikoch.
V budúcnosti pribudnú aj individuálne akvizície slovenských spoločností; čínski
investori budú okrem kapitálového zhodnotenia motivovaní zámerom získať technologické
know-how a reputáciu európskej spoločnosti pri vlastnej expanzii na európske trhy (hlavne v
sektoroch strojárstva, automobilového priemyslu, elektrotechniky či energetiky). Ako výhoda
sa v tomto prípade môže javiť ochota prevziať aj slovenské podniky v zlej finančnej kondícii.
Perspektívne sa javí tiež aktívne vyhľadávanie čínskych investorov pre slovenské
spoločnosti, pre ktoré môže čínsky kapitál predstavovať alternatívnu forma financovania
vlastných rozvojových, výskumno-vývojových a inovatívnych projektov; prepojenie
s čínskymi spoločnosťami môže navyše uľahčiť predaj slovenských tovarov na čínskom trhu.
Na druhej strane, existuje predpoklad postupného zvyšovania vlastných priemyselných
investícií z Číny na zelenej lúke. Jednak môže ísť o konkurencieschopné čínske firmy
vstupujúce na európsky trh, vrátane výrobcov OEM (vyššiu konkurencieschopnosť čínskych
firiem možno badať hlavne pri dodávateľoch automobilových komponentov a výrobcov
elektrotechniky). V dôsledku výrazného zvyšovania ceny práce vo viacerých oblastiach Číny,
môže tiež dôjsť k presunu výroby s nižšou pridanou hodnotou do menej vyspelých regiónov
SR, kde rozhodujúcim faktorom môže byť snaha usporiť logistické náklady.
2. Súčasný stav investičnej spolupráce SR-ČĽR
Celkové čínske PZI v SR predstavujú cca. 2530 pracovných miest. Na jeseň r. 2014
prišla na slovenský trh spoločnosť China South Rail (CSR), ktorá prostredníctvom
gumárenskej a plastikárskej firmy Boge Elastmetall Slovakia a.s. (odkúpili od nemeckého
koncernu ZF Friedrichshafen) produkuje gumokovové a plastikové diely na tlmenie vibrácií
motorov a podvozkov vo všetkých typoch motorových vozidiel, vlakov a lietadiel.
Medzi ďalších veľkých čínskych zamestnávateľov na Slovensku v súčasnosti patria:
IEE Sensing Systems – Kechnec/Veľká Ida, 530 zamestnancov, SaarGummi Slovakia –
Dolné Vestenice, 480 zamestnancov, Lenovo Bratislava 650 zamestnancov, Zvl Auto Prešov,
160 zamestnancov
Spoločnosť Huawei etablovaná v SR v rokoch 2005-6 rozvíja svoje aktivity so
všetkými najväčšími telekomunikačnými operátormi, predovšetkým v oblasti predaja
modemov a vývoja špecializovaného softvéru. Huawei má tiež záujem o budovanie sietí a
zdokonalenie internetových služieb v SR. V súvislosti s rozšírením aktivít predpokladá
v priebehu 2 rokov vytvoriť až 100 nových pracovných miest.
Ďalšiu investíciu v SR realizovala v roku 2006 čínska spoločnosť ZTE Corporation,
ktorá v Európe ponúka svoje výrobky a služby v oblasti telekomunikačnej techniky, vrátane
vývoja softvéru a kompletného riešenia počítačových sietí.
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V roku 2009 bola zrealizovaná priama zahraničná investícia formou založenia
spoločného podniku v oblasti výroby LCD obrazoviek medzi spoločnosťami Universal
Media Corporation s.r.o. a čínskou Anhui Publishing Group. Výrobnú prevádzku na
Slovensku rovnako spustil čínsky výrobca ložísk TSB Bearings.
V nadväznosti na spoluprácu so slovenskými vývozcami technologických liniek na
výrobu pneumatík (Konštrukta Industry, a.s. Trenčín a Matador Púchov, a.s.) založila čínska
spoločnosť Qingdao MESNAC Co., Ltd. (2. najväčší výrobca strojov pre gumárenský
priemysel na svete) v roku 2009 výskumné a vývojové centrum v Dubnici n/Váhom (Mesnac
European Research and Technical Centre s. r. o., MERTC). Vďaka MERTC a získaným
skúsenostiam sa im darí expandovať na európske trhy. VZÚ Peking uskutočnil rokovania
o rozšírení aktivít spoločnosti v SR. Spoločnosť má záujem prostredníctvom MERTC rozšíriť
svoje aktivity najmä v oblasti automobilového priemyslu, resp. cestovného ruchu, vrátane
samotného rozšírenia firmy.
Čínska spoločnosť SEPCOIII má záujem o investície v SR v oblasti energetiky
(výstavba elektrární, teplárenstvo), hotelierstva a cestovného ruchu. Uvažujú o zriadení
regionálnej kancelárie v SR pre strednú Európu.
Prostredníctvom ZÚ Peking boli iniciované stretnutia so spoločnosťami, ktoré pôsobia
v oblasti hydroenergetiky (výstavba VE a MVE). China Gezhouba (Group) Corporation
prejavila záujem o projekt výstavby prečerpávajúcej vodnej elektrárne na rieke Ipeľ
s inštalovaným výkonom 4x150 MW (viac v časti Energetika). ZÚ Peking rokoval so
spoločnosťami China Shandong International Economic & Technical Cooperation
Group Ltd. a China State Construction Engineering Corporation Ltd. ohľadne
spolupráce v oblasti financovania a výstavby dopravných stavieb a logistickej infraštruktúry
v SR (výstavba nultého bratislavského obchvatu D4, dostavba bratislavského nákladného
letiska s logistickým centrom, transkontinentálny terminál).
Čínsky výrobca LED technológií spoločnosť Advanced Optronic Devices (China) Co.,
Ltd. má záujem o umiestnenie výroby úsporného verejného osvetlenia v SR. Ide o špičkovú
čínsku technológiu s úsporou spotreby elektrickej energie a vysokou účinnosťou (30%).
Potenciálny investor má vytipovať v SR mesto, kde by túto technológiu priamo prezentoval.
V prípade PZI zvýšenie zamestnanosti približne o 400 zamestnancov.
Zástupcovia spoločnosť BYD Company Limited prejavili počas návštevy PPV SR Ľ.
Vážneho v ČĽR v júli 2013 záujem o umiestnenie výroby solárnych panelov v SR. ZÚ Peking
ich oslovil s investičným návrhom spol. Logitex na výrobu panelov pre hybridné bojlery na
predhrev/ohrev vody, resp. výrobu elektrickej energie (inštalácia ako jeden set). (čínska
strana aktuálne prehodnocuje vstup na slovenský trh v zmysle posledných zmien ohľadne EU
antidumpingových opatrení pre čínskych výrobcov panelov, ako aj samotný návrh spoločnosti
Logitex).
Spoločnosť Inspur Group, ktorá je lídrom na čínskom trhu v oblasti najmodernejších
informačných technológií (cloud computing, Internet of Things, Triple Play), má záujem
o vytvorenie R&D centra, ako aj obchodného zastúpenia spoločnosti v SR. Spoločnosť sa
taktiež zaoberá prevádzkou high-end serverov, serverovní, technológiou ochrany informácii
a výstavbou infraštruktúry „cloud computing platformy“.
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