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Provincia Jiangsu (Ťiang-su)
Na porovnanie, provincia má rozlohu ako Island, o tri milióny menej obyvateľov
ako Nemecko, hustotu obyvateľov dvojnásobnú ako India, HDP na obyvateľa
ako Bulharsko.
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Populácia
80,51 mil. obyvateľov (2018), podiel 5,8% z obyvateľstva Číny. Hustota osídlenia
je 736 obyvateľov / km2, to znamená najvyššiu hustotu medzi čínskymi
provinciami.
Rozloha
102,6 tis. km2, podiel 1,06% územia Číny.
Poloha
Provincia leží v strednej časti východného pobrežia, ktoré sa tiahne tisíc
kilometrov so Žltým morom. Južnou časťou preteká rieka Yangtze (Jang-c'ťiang). Susedí so Šanghajom (JV) a provinciami Zhejiang (J), Anhui (Z) a
Shandong (S). Takmer 70% územia tvoria nížiny a 20% vodné plochy.
Podnebie
Počasie je teplé mierne, vlhké až subtropické. Časté dažde sú od jari do leta,
tajfúny a búrky sa vyskytujú v neskorom lete a začiatkom jesene. Priemerná
teplota v januári -2 až 4°C a v júli 26 až 30°C.
Hlavné mesto
Nanjing (Nan-ťing) – 8 mil. obyvateľov
Správna jednotka
Provincia

Generálny konzulát Slovenskej republiky v Šanghaji – www.mzv.sk/cgshanghai, cg.shanghai@mzv.sk

HOSPODÁRSKA SITUÁCIA
Jiangsu sa nachádza na popredných miestach v celoštátnom rebríčku podľa
dôležitých makroekonomických ukazovateľov - HDP, objem zahraničného
obchodu a objem priamych zahraničných investícií, výdaje na výskum a vedu.
Provincia je druhá najväčšia ekonomika krajiny, tvorí desatinu ekonomiky Číny.
Patrí jej druhá priečka v exporte a tretia v dovoze.
HRUBÝ DOMÁCI PRODUKT
Hrubý domáci produkt v roku 2018 dosiahol 1382,06 mld. USD. V porovnaní s
rokom 2017 vzrástol o 8,0 %. Podiel priemyselnej výroby na celkovom objeme
predstavuje 44,5% a služieb 51%.
HDP na obyvateľa v roku 2018 dosiahol 17.165 USD, národný priemer je 9648,65
USD. Disponibilný ročný príjem v mestách na obyvateľa (47 200 RMB) bol viac
ako dvakrát vyšší v roku 2018 ako vidiecky (20 845 RMB).
Základné makroekonomické údaje Jiangsu provincie (kurz: 6.6998 RMB/USD dňa
5.3.2019)
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Provincia má silne zastúpený súkromný sektor. Do konca roku 2018 bolo
zaregistrovaných približne 2,87 milióna súkromných podnikov, čo predstavuje
významný posun z 1 milióna spoločností v roku 2010. Podiel súkromného sektora
vo veľkých podnikoch je až 77%. Až 86 podnikov z Top 500 čínskych súkromných
podnikov má sídlo v Jiangsu.
Vláda provincie Jiangsu si stanovila za cieľ preorientovať ekonomický model z
kvantitatívneho rastu na kvalitu. Očakáva sa, že ročná miera rastu sa zvýši o 6,5
percentuálneho bodu. Na konci roka 2020 by HDP na obyvateľa mal
presiahnuť 18 tisíc USD. Štruktúra hospodárstva sa zameriava viac na high-tech,
nové priemyselné odvetvia a služby.
Výdavky na vedu a výskum sa výrazne zvýšili z roku 2017 zo 161 miliárd. RMB až
do výšky 205 až 244 miliárd. RMB v roku 2018. V súčasnosti je Jiangsu národným
lídrom v investíciách do výskumu a vývoja.
HOSPODÁRSKA ŠTRUKTÚRA
Provincia je dôležitou priemyselnou základňou. Základnými piliermi priemyslu sú
elektronika, chemický a petrochemický priemysel, hutníctvo, textil. Ďalej
výroba strojov a elektrických zariadení, telekomunikácií a automobilovej
výroby.
Jiangsu je jedným zo svetových lídrov vo výrobe informačných technológií,
najmä integrovaných obvodov, počítačov, displejov, sieťových zariadení,
digitálnych fotoaparátov. Dominantnými spoločnosťami v týchto sektoroch sú
zahraniční investori.
Celoštátne hospodárstvo je poháňané farmaceutickým a biotechnologickým
priemyslom. V roku 2018 dosiahli tržby takmer 450 mld. RMB, čo tvorilo 14,5%
v tomto segmente v Číne. Objem výroby biotechnológií, ktorý predstavuje
biobutanol, priemyselné enzýmy a biopesticídy, je najvyšší v krajine. Špičkové
sú aj fotovoltaické panely a čistiarne odpadových vôd. Provincia má najväčší
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počet spoločností na ochranu životného prostredia a alternatívnych
energetických spoločností v Číne, najmä v oblasti veternej energie.
Najdôležitejšou ekonomickou časťou provincie je južná oblasť, ktorá je
súčasťou hospodárskej oblasti delty rieky Yangtze a zahŕňa mestá Suzhou, Wuxi,
Changzhou, Nanjing a Zhenjiang. Tento región predstavuje až 60% celkového
HDP provincie a tretinu skutočných zahraničných investícií
INFLÁCIA A NEZAMESTNANOSŤ
V roku 2018 dosiahla inflácia 2,3%. Rastúce ceny, najmä ceny potravín, v roku
2017 prekročili hranicu miery inflácie o 2,3%. V 1. polroku 2018 klesla sadzba na
1,8%.
Oficiálna nezamestnanosť mestského obyvateľstva bola v roku 2018 2,97%.
ZAHRANIČNÝ OBCHOD
Podľa čínskej štatistiky dosiahol obrat zahraničného obchodu v roku 2018
653,79 mld. USD.
Z toho vývoz vzrástol o 8,4% na 397,89 mld. USD, dovoz vzrástol o 11,3% na
255,898 mld. USD. Medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol objem dovozu do Jiangsu
masívny nárast takmer 700%, ktorý bol pokrytý najmä dovozom od
zahraničných spoločností. Prebytok obchodnej bilancie na čínskej strane
dosiahol hodnotu 141,99 mld. USD.
Najväčším zdrojom dovozu do provincie sú východoázijské ekonomiky Južnej
Kórey, Japonska a Taiwanu.
Teritoriálna štruktúra dovozu do Jiangsu (mld. USD)
Krajina
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Zdroj: Department of Commerce of Jiangsu Province

Teritoriálna štruktúra vývozu z Jiangsu (mld. USD)
Krajina
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Južná Korea
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EU
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Zdroj: Department of Commerce of Jiangsu Province

Hlavnými vývoznými trhmi sú Spojené štáty, Japonsko, Hongkong a Južná
Kórea. Väčšina čínskeho tovaru odoslaného do Európskej únie sa dodáva do
Nemecka.
Zahraničný obchod má vysoký podiel zahraničných firiem. Až 90% dovozu sú
dovozy zahraničných investorov, zatiaľ čo zahraniční investori tvoria približne
50% vývozu.
Slovensko a spolupráca v oblasti zahraničného obchodu v Jiangsu je výrazne
v prospech Číny. Vývoz slovenských výrobkov v roku 2017 bol len 110 mil. USD
voči čínskemu vývozu vo výške 520 mil.USD. V roku 2018 dovoz z Číny naďalej
rástol a dosiahol 540 miliónov. USD, zatiaľ čo vývoz zo Slovenska len 130 mil.USD.

Slovensko a Jiangsu zahranično-obchodná spolupráca
Unit
Export
Import
Total
Balance

mil. USD

2017

2018

Index
2018/2017
1.04
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540
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630

670

1.06
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1.00

Zdroj: Department of Commerce of Jiangsu Province

Celkový obrat zahraničného obchodu s EÚ v roku 2018 predstavoval 106,25
mld. USD pri náraste o 7,3%. Vývoz vzrástol o 9,6% na 75,33 mld. USD, dovoz
vzrástol o 10,9% na 30,92 mld. USD.
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Top 5 komodit dovážaných do Jiangsu (mld. USD)

Mechanické a
elektrické výrobky
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Index
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High-tech výrobky
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Poľnohospodárske
produkty
Integrované obvody
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13.46
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Železná ruda a jej
koncentráty

8.33

8．74
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2017
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Zdroj: Department of Commerce of Jiangsu Province

Do provincie sa dovážajú najmä elektrické a strojárenské výrobky, high-tech
výrobky, poľnohospodárske výrobky, textilné a odevné výrobky.
Top 5 komodít vyvážaných z Jiangsu (mld. USD)
2017

Index
2018/2017

2018

Mechanické a
elektrické výrobky

238.98

267.07

1.12

High-tech výrobky

137.95

153.25

1.11

Tradičné pracovne
náročné výrobky

61.56

66.56

1.08

Integrované obvody

17.11

23.58

1.38

Prenosné počítače
okrem tabletov

20.18

21.37

1.06

Zdroj: Department of Commerce of Jiangsu Province

Hlavnými vývoznými položkami sú elektrické a strojárenské výrobky, ako aj hitech výrobky, odevy a doplnky a textilné výrobky.
ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE
Objem kontrahovaných priamych zahraničných investícií v roku 2018
medziročne vzrástol o 9,2%. na 60,52 mld. USD. V tomto období bolo 353
nových investičných projektov. Realizovaný objem PZI dosiahol 25,59 mld. USD
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s medziročným nárastom o 1,8%. Provincia je na prvom mieste v Číne v
skutočnom využívaní zahraničného kapitálu.
Zahraničné investície smerujú predovšetkým do výrobných odvetví, najmä do
výroby telekomunikačných zariadení, počítačov, strojov, chemických
výrobkov a textilu. Najväčší podiel investorov pochádza zo Singapuru,
Austrálie, Južnej Kórey a Nemecka. Provincia je jednou z najatraktívnejších
zahraničných investícií v Číne. Viac ako 150 spoločností z TOP 500 svetových
spoločností tu umiestnilo svoje investície.
Do konca roku 2018 investovali spoločnosti provincie Jiangsu do viac ako 786
zahraničných projektov vo viac ako 90 krajinách. Celkové zmluvné investície v
zahraničí predstavovali 9,4 mld. USD. Sektorová investičná štruktúra je
zastúpená najmä vo výrobe, veľkoobchode, obchodných službách, logistike a
fotovoltaike.
V automobilovom priemysle tu investovali Mazda, Kia, Fiat, Ford, Hyundai,
Volkswagen, Mercedes-Benz. Spoločnosti Nokia, Siemens, Philips, Motorola,
BASF, Ericsson, Foxconn, Samsung, TSMC a UMC sa pripojili k špičkovým
technológiám. Okrem toho japonskí giganti Mitsubishi, Hitachi a Mitsui.
Maloobchodné siete zastupujú Wal-Mart, OBI, Carrefour, Tesco, Metro.
LOGISTIKA
Morské prístavy: Lianyungang, Nantong, Yangzhou, Zhangjiagang
Riečne prístavy: Baoying, Changshu, Changzhou, Fengxian, Jiangyin,
Jingjiang, Kunshan, Longtan, Nanjing, Suzhou, Taicang, Tongshang, Wujiang,
Wuxi, Xuzhou a Zhenjiang.
Územím preteká viac ako 2200 vodných tokov a celková dĺžka splavných
kanálov je 24,250 kilometrov.
Letiská: Nanjing, Changzhou, Lianyungang, Nantong, Suzhou, Wuxi, Xuzhou,
Yancheng
Železnice: Územím vedie trasa vysokorýchlostnej železnice z Pekingu do
Šanghaja. Všetky väčšie mestá sú spojené železnicou. Najdôležitejšími
dopravnými uzlami sú mestá Nanjing a Suzhou. Do roku 2009 bola celková dĺžka
železníc 1678 kilometrov.
Diaľnice: Cestná sieť patrí k najrozvinutejším v krajine. Územím prechádza
niekoľko úsekov celoštátnych diaľničných spojení (G2 Peking-Šanghaj, G15
Shenyang–Haikou, G36 Nanjing–Luoyang, G40 Šanghaj-Xi'an, G42 ŠanghajChengdu). Do konca roka 2010 celková dĺžka hlavných ciest dosahovala
zhruba 150 tisíc km, vrátane 4 tisíc km diaľnic.
DÔLEŽITÉ KONTAKTY
Jiangsu Provincial Government
Adresa:
No. 70 Beijing Xilu, Nanjing, 210013, Jiangsu
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Tel.:
+86-25-83398000
Fax:
+86-25-83306600
Webstránka: www.js.gov.cn
Jiangsu Provincial Department of Commerce
Adresa:
No. 29 Beijing Donglu, Nanjing, 210008, Jiangsu
Tel.:
+86-25-57710219
Fax:
+86-25-57712072
Webstránka:
www.jiangsudoc.gov.cn
Jiangsu Provincial Administration of Industry and Commerce
Adresa:
Ninghai Building, No. 30 Beijing Xilu, Nanjing, 210024, Jiangsu
Tel.:
+86-25-83324323
Fax:
+86-25-83323745
Webstránka:
www.jsgsj.gov.cn

Jiangsu Council of Promotion of International Trade
Adresa:
8F-9F, No. 50, Zhonghua Road, Nanjing, 210001, Jiangsu
Tel.:
+86-25-52856709
Fax:
+86-25-52233048
Webstránka: www.ccpitjs.org
Jiangsu Provincial Foreign Affairs Office
Adresa:
No. 313 Zhongshan Beilu, Nanjing, 210003, Jiangsu
Tel.:
+86-25-83347538
Fax:
+86-25-83429947
Webstránka: www.jsfao.gov.cn
Jiangsu Provincial Tourism Administration
Adresa:
No. 255 North Zhongshan Road, Nanjing, 210003, Jiangsu
Tel.:
+86-25-83433130
Fax:
+86-25-83422678
Webstránka: www.jstour.gov.cn
VÝZNAMNÉ HOSPODÁRSKE MESTÁ
VEĽTRŽNÉ MESTÁ
Nanjing, Suzhou
SUZHOU (Su-čou)
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Mesto Suzhou býva označované ako čínske Silicon Valley alebo ako čínske
Benátky. Zaraďuje sa medzi popredné čínske mestá vďaka priemyselnému a
turistickému povedomiu.
V Suzhou je 24 univerzít (plus ďalších 200 vysokých škôl sa nachádza v provincii),
z ktorých ročne vychádza okolo 44% študentov technického smeru a je preto
tiež považovaná za liaheň technickej inteligencie Číny.
Najvýznamnejším priemyselným parkom je priemyselný park Suzhou
(www.sipac.gov.cn), ktorý bol založený v roku 1994 na ploche 288 km2.
Spoločná priemyselná zóna Sino-Singapur má 80 km2. Park sa zameriava na IT,
elektroniku, jemnú chémiu, nové materiály, farmáciu a jemné inžinierstvo.
Koncom roka 2017 sa nachádzalo 92 spoločností Fortune Global 500. Vývoz z
tejto zóny od januára do septembra 2018 predstavoval 33,61 mld. USD. Štvrtina
všetkých počítačov na svete sa tu vyrába. Podiel mestského HDP je takmer
15%.
NANJING (Nan-ťing)
Štyri tradičné priemyselné odvetvia sú elektronika, petrochémia, metalurgia a
výroba automobilov. V súčasnosti sa dostávajú do popredia služby, najmä
outsourcing služieb.
Export v roku 2018 predstavoval 37,88 mld. USD, dovoz zaznamenal 27,61 mld.
USD.
NANTONG (Nan-tchung)
Hlavným odvetvím je ťažký priemysel, do ktorého patrí výroba automobilov,
petrochémia, výroba strojov a elektrických zariadení, výroba stavebných
materiálov, lodiarstvo a metalurgia.
Export v roku 2018 dosiahol 25,45 mld. USD, z toho export strojov a elektrických
zariadení 10,35 mld. USD, textilu a odevov 7,02 mld. USD. Import zaznamenal
13,14 mld. USD.
WUXI (Wu-si)
Dominantné odvetvie je ťažký priemysel - strojárstvo, hutníctvo a petrochémia
- ktorý v roku 2010 zaznamenal až tri štvrtiny z celkovej priemyselnej výroby. Z
ľahkého odvetvia sú zastúpené najviac elektronika a textilná výroba. V roku
2008 schválila centrálna vláda plán na vybudovanie druhej najväčšej
základne, po Šanghaji, pre mikro-elektronické technológie. V meste je
vybudovaná celoštátna výrobná základňa pre solárne technológie.
Export v roku 2018 dosiahol 56,78 mld. USD, import zaznamenal 36,66 mld. USD.
KUNSHAN (Kchun-šan)
Jedna z top svetových IT priemyselných základní. Tretina laptopov na svete je
vyrobená práve v tomto meste. Sídlia tu Acer, Foxconn, Compal a Altek.
Dôležitým odvetvím je tiež ťažké strojárstvo zastúpené výrobou stavebných a
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tvárniacich strojov, technológie pre solárnu a veternú energetiku, digitálne
zariadenia.
Export v roku 2018 dosiahol 58,05 mld. USD, import zaznamenal 31,09 mld. USD.
CHANGZHOU (Čchang-čou)
K hlavným tradičným odvetviam patrí strojárstvo (naftové motory,
vysokorýchlostné lokomotívy, transformátory), výroba neželezných kovov,
chémia, elektronické stroje, textilný priemysel a potravinárstvo. V súčasnosti je
väčšia pozornosť venovaná vyspelým technológiám (IT, ochrana životného
prostredia, obnoviteľné energie), vyspelým materiálom a biotechnológii. Podiel
high-tech na priemyselnej výrobe zaznamenal takmer polovicu. Tretí najväčší
investičný cieľ zahraničných firiem v provincii.
Export v roku 2018 dosiahol 25,07 mld. USD, import zaznamenal 9,31 mld. USD.
CHANGSHU (Čhang-šu)
Jeden z Top 10 najväčších riečnych prístavov v Číne, patrí k lídrom v preprave
papiera, dreva, ocele a rúr. Dominantným odvetvím je papierenský a textilný
priemysel, jemná chémia a strojárstvo.
Export v roku 2018 dosiahol 17,30 mld. USD, import zaznamenal 7,96 mld. USD.
TAIZHOU (Tchaj-čou)
Dominantnými priemyselnými odvetviami sú petrochémia a chémia,
farmaceutická výroba (líder na čínskom trhu) a lodiarsky priemysel. Ďalej
strojárstvo a výroba domácej elektroniky.
Export v roku 2018 dosiahol 9,53 mld. USD, import zaznamenal 5,20 mld. USD.
TAICANG (Tchaj-cchang)
Dominantnými priemyselnými odvetviami sú petrochémia a chémia (PVC,
LPG), high-tech, základňa na montáž bicyklov.
Export v roku 2018 dosiahol 6,62 mld. USD, import zaznamenal 7,72 mld. USD.
YANGZHOU (Jang-čou)
Hlavným odvetvím je ťažký priemysel so strojárstvom (automobilová výroba a
lodiarstvo) a chemickou výrobou. Vybudovaná je tu celoštátna
petrochemická základňa. Ľahké odvetvie zahŕňa výrobu elektrických káblov,
textilný priemysel, nové technológie (inteligentné siete, fotoelektrické
technológie, obnoviteľné zdroje, LED svietidlá).
Export v roku 2018 dosiahol 8,54 mld. USD, import zaznamenal 6,45 mld. USD.
XUZHOU (Sü-čou)
Dominantným odvetvím je ťažký priemysel s podielom na priemyselnej výrobe
až 70%, zastúpený hlavne výrobou stavebných strojov (líder na čínskom trhu) a
uhoľným baníctvom.
Export v roku 2018 dosiahol 9,71 mld. USD, import zaznamenal 2,04 mld. USD.
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PRÍLEŽITOSTI PRE SLOVENSKÉ PODNIKY
INVESTÍCIE
Miestna vláda vo svojom programe na podporu zahraničných investícií sa
zameriava hlavne na tieto oblasti:
- elektronika a informačné technológie
- energetika, vrátane obnoviteľných zdrojov (fotovoltaika, veterná energetika)
- biotechnológie, vrátane farmaceutického priemyslu
- petrochemický priemysel
- automobilový priemysel
- moderná poľnohospodárska výroba a technologizácia
- nové materiály
- ochrana životného prostredia, recyklácia odpadov, čistenie odpadových
vôd
- moderné služby
- outsourcing služieb
EXPORT
Pre slovenské firmy existujú možnosti vývozu slovenských výrobkov tak vo vyššie
uvedených investičných oblastiach ako aj v týchto sektoroch:
- automobilový priemysel
- dodávky strojov a zariadení do energetiky, ochrany životného prostredia,
recyklácie odpadov atď.
- dodávky strojárskych a elektronických komponentov
- dodávky surovín a polotovarov do spracovateľského a chemického priemyslu
- potraviny (napr. mliečne výrobky, spracované potraviny) a nápoje (kvalitné
vína a destiláty)
- značkový a luxusný tovar
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