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Prečo KINEX „fyzicky“ v Číne?

Existencia zákazníkov v oblasti súčasnej produktovej rady
KINEXu (textilné ložiska)
 Obsluha ze Slovenska má svoje nevýhody
 Potenciál v ostatných sektoroch, kde je nevyhnutná
prezentácia priamo na trhu




Železnice



Automotive



Letectvo



Podpora sourcingu

Aké možnosti sme mali pri vstupe na čínský trh?



Vstup cez agenta, alebo distribútora
Znížené náklady, ale obmedzená kontrola – negatívna skúsenosť z minulosti.



Založenie vlastnej spoločnosti formou s.r.o. vs. reprezentačnej
kancelárie
Kancelária jednoduchšia, ale nemá právnu subjektivitu – nemožnosť realizovať fyzický
obchod



Založenie joint venture
Obtiažná komunikacia s čínským partnerom, až 70 percent JV do 3 rokov zaniká

Finálne riešenie vstupu KINEX-u?



Cez formu čínskeho s.r.o. (Wholly Foreign Owned Company):


Cca 9 mesiacov proces založenia spoločnosti ( plus rok interných príprav )



Relatívne vysoké náklady na poplatky a právnu kanceláriu (až 50 000 EUR)



Vysoká výška požadovaného základného kapitálu (podľa provincie - až 100 000 EUR v
Shanghai)

Dokumenty potrebné k založeniu WOFE


Zahraničný akcionár (investor) musí byť spoločnosť s minimálne
2 ročnou existenciou (2 roky výpisu z bankového účtu)



Nutnosť vypracovať feasibility study (štúdia realizovateľnosti)



Superlegalizovaná zakladacia zmluva akcionára



Čo nejpresnejšie definovaný rozsah podnikania, vrátane HS
kódov obchod. tovar (v podstate nemožné zmeniť!)



Nájomná zmluva na kanceláriu (prevádzku) v trvaní min. 1 rok



Všetko v čínštine

Doporučenia pri plánovanom založení WOFE


Dôsledné zváženie výšky vstupného základného kapitálu






Výber banky doporučenie globálnu banku s pôsobiskom na
Slovensku i v Číne




zdroj pre začiatok existencie spoločnosti
nemožnosť jednoduchých transférov zdrojov / pôžičiek z domovskej krajiny materskej
firmy
ďalšie navyšovanie základného kapitálu zdĺhavý proces

výhoda – môžnosť jednoduchšieho riešenia pôžičiek pre založenú začínajúcu firmu

Spolupracovať s renomovanou právnou kanceláriou s pobočkou
resp. partnerom v Číne

Ako sa podniká na čínskom trhu?


To negatívne:


Kultúrne rozdiely (spoločnosť, v ktorej se takmer nič nehovorí otvorene )



Evidentná jazyková bariéra ( limitovaná znalost anglitčiny mimo hlavné strediská
obchodu )



Vysoká miera klientelizmu a korupcie, zvlášť v sektoroch napojených na štátnu správu
(letectvo, železnice), pretrváva zvyk darčekov



Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily (alebo veľmi drahá ), limitovaná lojalita k
firme ( odchod bez výčitiek - sledujú krátkodobý prospech)



Nízká vymožiteľnosť práva v prípade akýchkoľvek problémov



Nebezpečenstvo zneužitia ochrannej známky – dôležitý zápis ochrany

Ako sa podniká na čínskom trhu?



To pozitívne:


Obrovský trh a obrovský obchodný potenciál



Trvalý (aj keď slabnúci) rast, dostatok (prebytok) peňazí v ekonomike



Relatívne lacná nekvalifikovaná pracovná sila ( hlavne v regiónoch
mimo hlavné obchodné centrá )



Flexibilita číňanov ako pracovníkov (práce nadčas, cez víkendy)

Na čo si treba dávať pozor ?


V prípade nákupu i predaja je potrebné si dôkladne preveriť
obchodného partnera (slabá vymožiteľnosť práva).



Overiť si, že partner je reálne existujúca firma - minimálne tak, že
má obchodnú licenciu:





Preveriť jej sken



Je dobré do firmy zavolať a presvedčiť sa, že majú pevnú linku (získať pevnú linku je v Číne
problém)



V prípade nákupu by minimálne pred prvou dodávkou mal Váš pracovník tovar
skontrolovať - môžete na to naviazať doplatenie kúpnej ceny

Platby formou šekov tzv. „ p-notes “

Dane



Daň z príjmu právnických osôb je podľa lokalizácie medzi 15% a 25%



Čína uplatňuje DPH (zákl. sazba 17 %), vydávanie DPH faktúr podlieha
prísnej kontrole (na špeciálnych počítačoch, ktoré musí mať každý platca DPH )



Pri exporte z Číny možnost určitú časť DPH obdržať späť (podľa

(v Šanghaji 25%)

charakteru tovaru)

KINEX a EXIMBANKA
viac jako 20 rokov úspešnej spolupráce


Aktívna spolupráca už od 1994



Oblasti spolupráce

( Spoločnosť pre poistenie exportných úverov )



poistné krytie rizík pri exporte – pohľadávky , schémy aj pre dcérske spoločnosti v USA a Číne



úvery na krytie investícii do technológií podporujúcich rozvoj exportu



úvery na krytie rekonštrukcií zariadení podporujúcich export



podpora pri kreovaní schém financovania novovznikajúcej dcérskej spoločnosti v Číne



projekty odkupu exportných pohľadávok

KINEX a EXIMBANKA
viac jako 20 rokov úspešnej spolupráce


Čo oceňuje KINEX na EXIMBANKE ?
 ústretovosť
 aktivitu

v komunikácii a záujem o KINEX

 schopnosť
 riešiť

a korektnosť spolupráce

a ochotu hľadať individuálne schémy prístupu

podporu aj v prípadoch, ktoré nie sú pre komerčné banky
„zaujímavé“

Ďakujem za pozornosť

www.kinex.sk

