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Povečano sodelovanje Slovenije in Kitajske v zadnjih petih
letih v okviru Pobude pas in cesta in Platforme 16+1 ter na
lokalnem nivoju
STANISLAV RAŠČAN
Povzetek Republika Slovenija aktivno sodeluje v Platformi 16+1 in Pobudi
pas in cesta od ustanovitve obeh oblik sodelovanja leta 2012 (16+1) in 2013
(En pas ena cesta). Kot je zapisano v drugem odstavku Strategije o zunanji
politiki Republike Slovenije, ki je bila sprejeta leta 2015, si želi Slovenija
v odnosu do Azije, zagotoviti močno pozicijo v različnih pobudah, skozi
katere poskušajo naši azijski partnerji sodelovati z Srednjo in Jugovzhodno
Evropo. V članku bomo dokazovali tako močno pozicijo Slovenije skozi
Platformo 16+1 in Pobudo pas in cesta na podlagi zgodovinskega,
političnega, gospodarskega, lokalnega in osebnega sodelovanja med
Slovenijo in Kitajsko.
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Abstract The Republic of Slovenia actively participated in the Platform 16
+ 1 and in the Initiative Belt and Road from their establishment in 2012
(16+1) and 2013 (One Belt and One Road). As stated in the second
paragraph of the Foreign Policy Strategy of the Republic of Slovenia,
adopted in 2015, Slovenia wants in relation to Asia, to positioned itself in
various initiatives through which our Asian partners have cooperated with
Central and Souteastern Europe. In the article, we will prove the high
position of Slovenia through the 16 + 1 Platform in the Belt and Road
Initiative, based on historical, political, economic, local and personal
cooperation between Slovenia and China.
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Uvod

Republika Slovenija aktivno sodeluje v Platformi 16+1 in Pobudi pas in cesta od
ustanovitve obeh oblik sodelovanja leta 2012 (16+1) in 2013 (ustanovljena kot En pas in
ena cesta). Tako sodelovanje je podprla tudi Strategija o zunanji politiki Republike
Slovenije sprejeta julija 2015, ki o sodelovanju z državami v Aziji pove naslednje besede:
V tem delu sveta so najpomembnejši partnerji RS Indija, Japonska in Kitajska kot
največje svetovno gospodarstvo. Gospodarski interesi RS v azijskih državah so tesno
povezani s koprskim pristaniščem, slovenskimi železnicami, slovensko avtomobilsko
industrijo in tudi s sodelovanjem na tehnološko najzahtevnejših področjih. Izredno
pomembno sodelovanje z Azijo je na področju znanosti, razvoja in inovacij.
Cilj RS je, da si v stiku z vsemi navedenimi državami zagotovi ustrezen položaj v različnih
pobudah, s katerimi te države sodelujejo v prostoru srednje, vzhodne in jugovzhodne
Evrope, ter v pobudah za strateško sodelovanje med EU in navedenimi državami.(Jelenić
Zidarič:30)
Kot je zapisano v drugem odstavku strategije o zunanji politiki Republike Slovenije do
Azije, si želi Slovenija zagotoviti močno pozicijo v različnih pobudah, skozi katere
poskušajo naši azijski partnerji sodelovati z Srednjo in Jugovzhodno Evropo. V članku
bomo dokazovali tako močno pozicijo Slovenije skozi Platformo 16+1 in Pobudo pas in
cesta na podlagi zgodovinskega, političnega, gospodarskega, lokalnega in osebnega
sodelovanja med Slovenijo in Kitajsko.
2.

Rezultati in diskusija

2.1. Zgodovinske povezave med Slovenijo in Kitajsko
Slovenija je navezala povezave s Kitajsko mnogo pred osamosvojitvijo leta 1991. Na
podlagi zgodovinskih prelomov in pomembnih oseb bomo predstavili to sodelovanje.
Ferdinand Avguštin Hallerstein – Liu Songling (1703 - 1774) je bil znan astronom,
jeziutski misijonar, znanstvenih, izumitelj, matematik, kartograf in diplomat se je rodil v
Ljubljani in je preživel na Kitajskem 36 let. V Peking se je preselil leta 1739, kjer se je
zaposlil v cesarskem atronomskem observatoriju in mu je bila dodeljena čast mandarina
tretje stopnje. Poleg izdelovanja koledarja in opazovanja zvezd je bil zadolžen za
izdelovanje atronomskih istrumentov za opazovanje zvezd, predvsem največjega, ki ga
je dokončal leta 1754. To je bil tudi največji tak instrument za opazovanje zvezd v
astronomskem obzervatoriju v Pekingu. Leta 1748 je Songling odkril tudi nov komet
(Wang:5).
Drug pomemben Slovenec za razvoj tesnejših skupnih vezi je bil arhitekt Janez (Ivan)
Jager, ki se je rodil na Vrhniki in je končal srednješolsko izobraževanje v Ljubljani nato
pa je študiral na fakulteti za arhitekturo dunajske politihnike od leta 1892.
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Leta 1901 so ga imenovali za vodjo inženirjev cesarske vladne službe Avstrije v Pekingu,
ki so pomagali renovirati avstroogrsko veleposlaništvo, ki je bilo poškodovano med tim.
"boksersko" revolucijo. Leta 1902 je preko Japonske odpotoval z Minneapolis v
Združene države Amerike, kjer je deloval kot arhitekt in urbanist. Leta 1943 se je upokojil
in je preostanek življenja posvetil študiju orientalne umetnosti, jezika in narave ter seveda
arhitekture. Njegova bogata zbirka kitajskih in japonskih predmetov je bila po njegovi
smrti in smrti soproge Selme Jager podarjena v šestdesetih letih prejšnjega stoletja
Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (Pajsar:15).
Na Kitajskem je delovalo mnogo katoliških misijonarjev iz Slovenije. Najbolj znani so
bili Peter Baptist Turk, frančiškan, ki je na Kitajskem služboval od leta 1901 do svoje
smrti 1944 v mestu Hankow. Salezijanec Jožef Kerec je bil na Kitajskem od leta 1921 do
1952. Leta 1936 so prišle za njim štiri redovnice: Mihaela Rous, Virginia Shiller,
Immaculata Maršič and Konstantine Serjaš. Poleg misijona, ki ga je vodil tudi kot
apostolski administrator, je pater Kerec zgradil tudi moderno evropsko bolnišnico v metu
Žaotong, kjer se mu je pridružil tudi mlad zdravnik Janez Janež leta 1948 (Ciglar:27).
Leta 1935 je prišel na Kitajsko slovenski katoliški misijonar salezijanec Andrej Macen,
ki je 22 let služboval na Kitajskem.
Kasneje v obdobju Socialistične federativne republike Jugoslavije je kar nekaj Slovencev
službovalo na veleposlaništvu Jugoslavije v Pekingu v različnih obdobjih npr. Ignac
Golob, ki je bil tudi začani odpravnik poslov, medtem ko je bil Zvone Dragan v Pekingu
jugoslovanski veleposlanik. (Dragan:147). Tam je služboval tudi vojaški ataše mag. Miro
Ciglar. Poleg svojega diplomatskega dela, so pomagali tudi pri vzpostavitvi sodelovanja
z takratno Socialistično republiko Slovenijo. Posledično sta Ljubljana in Čengdu
vzpostavila medmestno sodelovanje leta 1981. Slovensko računalniško podjetje Iskra
Delta pa je pomagalo vzpostaviti tehnološko bazo za Kitajska računalniška podjetja v
drugi polovici osemdesetih let prejšnjega stoletja.
2.2. Politično sodelovanje med Slovenijo in Kitajsko
Politično sodelovanje med Slovenijo in Kitajsko je bilo tradicionalno zelo dobro,
prijateljsko in odprto. Izmenjava političnih obiskov na visokem nivoju je potekala redno
in na vseh nivojih. Kitajska je priznala Slovenijo 27. aprila 1992. Posledično so bili
vzpostavljeni diplomatski odnosi med dvema državama 12. maja 1992. V tem času sta
minister za zunanje zadeve dr. Dimitrij Rupel in poseben poslanec kitajske vlade Dai
Bingguo podpisala vse potrebne dokumente. Kitajska je odprla svoje veleposlaništvo v
Ljubljani avgusta 1992 in naslednje leto je tudi Slovenija odprla svoje veleposlaništvo v
Pekingu in sicer februarja 1993. Leta 2000 med Expo razstavo v Šanghaju je Slovenija
odprla tudi generalni konzulat v Šanghaju. Že od leta 1993 pa zelo uspešno vodi v Hong
Kongu častni konzulat Republike Slovenije častni konzul Bernard Lau, ki je odgovoren
tudi za Makao.
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Kar nekaj obiskov med državama je potekalo v prvem desetletju diplomatskih odnosov
na najvišjem nivoju. Iz Slovenije je leta 1994 obiskal Kitajsko zunanji minister in
podpredsednik vlade Lojze Peterle. Leta 1995 je sledil obisk predsednika vlade dr. Janeza
Drnovška in leta 1996 obisk predsednika Milana Kučana.
Med najpomembnejšimi obiski v Sloveniji pa so v tistem času bili zunanji minister in
podpredsednik vlade Qian Qichen leta 1993, predsednik Ljudskega kongresa Li Peng leta
2000, državna svetovalka za gospodarstvo Wu Yi leta 2001 in predsednik Kitajske
ljudske politične posvetovalne konference Li Ruihuan leta 2002. (Ministry of Foreign
Affairs of China:24-28)
Med drugo dekado političnih odnosov med državama so Kitajsko obiskali predsedniki
vlad mag. Tone Rop leta 2003, Janez Janša leta 2017, Borut Pahor leta 2010 in dr. Miro
Cerar leta 2015. Leta 2008 je predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Turk obiskal
Kitajsko na najvišjem nivoju, kakor tudi predsednik državnega zbora dr. Pavle Gantar
leta 2011. Predsednika Državnega sveta Blaž Kavčič in mag. Mitja Brvar sta obiskala
Kitajsko leta 2011 in leta 2015. (Cencen:115)
S kitajske strani pa so prišli na obisk državni svetnik Tang Jiaxuan leta 2006, minister za
zunanje zadeve Yang Jiechi leta 2008, predsednik Kitajske ljudske politične posvetovalne
konference Du Qinglin prav tako leta 2008, minister za obrambo Liang Guanglie leta
2013 in podpredsednika vlade Wang Yang leta 2014 in Zhang Gaoli leta 2017.
(Veleposlaništvo LR Kitajske:78).
Slovenija in Kitajska sta podpisali vse najpomembnejše bilateralne sporazume, ki
ponujajo solidno bazo za razvitje sodelovanja na gospodarskem, političnem,
znanstvenem, tehnološkem, zdravstvenem in vseh ostalih oblikah sodelovanja. Naše
bilateralno sodelovanje je predvsem uspešno na znanstvenem in tehnološkem področju.
Znanstveniki iz Slovenije ponujajo izkušnje iz revitalizacije Krasa tudi na kraške
pokrajine na Kitajskem. (Pucelj:4)
2.3. Slovensko trgovina s Kitajsko
Najboljši pokazatelj uspešnih gospodarskih odnosov me Slovenijo in Kitajsko je volume
medsebojne trgovine. V zadnjih petih letih pa je sodelovanje med državama dodatno
naraslo tudi zaradi sodelovanja v Platformi 16+1 in Pobudi pas in cesta, kar lahko
pokažemo tudi s pomočjo povečanih številk uvoza in izvoza. Povečalo se je tudi število
turistov in storitvenih dejavnosti. Prav tako pa je naraslo število tujih investicij v obeh
državah.
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Tabela 1: Blagovna izmenjava med Slovenijo in Kitajsko, 2012 - 2018 (v 1 000 EUR)
Izvoz
blaga

Uvoz
blaga

2012

135.589

618.202

753.791

-482.613

2013

126.850

538.678

665.528

-411.828

2014

139.405

621.365

760.770

-481.960

2015

147.715

758.526

906.241

-610.811

2016

270.610

763.363

1.033.973

-492.753

2017

320.281

854.880

1.175.161

-534.599

2018*

233.996

738.262

972.258

-504.266

Leto

Skupaj

Saldo

Opomba za leto 2018: Zajema samo podatke od januarja do septembra 2018.
Vir: SPIRIT - ( www.izvoznookno.si, 4. januar, 2019)
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Tabela 2: Slovenska blagovna menjava s Kitajsko grafični prikaz, 2012 - 2018 (v 1 000
EUR)

Opomba za leto 2018: Podatki o blagovni menjavi zajemajo obdobje od januarja do
septembra 2018.
Vir: SPIRIT - ( www.izvoznookno.si, 4. januar 2019)
Kitajska je za Slovenijo najpomembnejši in največji trg v Aziji. Zlasti kitajski izvoz v
Slovenijo bliskovito narašča. V zadnjem obdobju mu sledi tudi slovenski izvoz na podlagi
prizadevanj, da bi našli čim več izdelkov iz Slovenije, ki so primerni za kitajsko tržišče.
Ko primerjamo slovenske in druge mednarodne številke blagovne menjave lahko
opazimo določene razlike. Slovenske številke prikazujejo kitajski izvoz v Slovenijo
skoraj za polovico nižji kot so mednarodni podatki. Leta 2016 je SPIRIT objavil podatek
o slovenskem uvozu iz Kitajske v višini 763 milijonov evrov (Tabela 1). Po drugi strani
pa je statistika Atlas Media postavila številko za isto obdobje v višini 1.33 milijard evrov
(1.57 milijard dolarjev) kot lahko vidimo v Tabeli 4.
Take razlike nastajajo zaradi različne obdelave statističnih podatkov. Slovenska statistika
upošteva samo izdelke, ki se uporabijo v Sloveniji. Mednarodna statistika, ki jo
največkrat povzema tudi Kitajska, pa upošteva vse kitajske proizvode, ki pridejo v
Slovenijo oz. Luko Koper. Veliko poizvodov pa se potem iz Luke Koper izvozi na
Madžarsko, Slovaško, Češko, Nemčijo, Poljsko.
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Tabela 3: Slovenski izvoz na Kitajsko 2016: skupni izvoz - USD 565 milijonov
Vir: Simoes, Atlas Media 2017.
Mesto
Odstotek

Izdelek

Vrednost
(USD)

1.

24%

Avtomobili

135 million

2.

22%

Kemijski izdelki

125 million

3.

4,2%

Deli za električne motorje

23,8 million

4.

3,8%

Električne žarnice in svetlobni
znaki

21,6 million

5.

3,1%

Deli za vozila

17,6 million

6.

1,7%

Odpadni baker

9,65 million

7.

1,4%

Električni motorji

8,14 million

8.

1,3%

Medicinski instrumenti

7,22 million

9.

1,1%

Transmiterji

6,08 million

10.

1%

Žveplene spojine

8,92 million

1%

Železne palice

5,64 million
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Tabela 4: Slovenski uvoz iz Kitajske 2016: skupen uvoz - USD 1.57 milijarde
Mesto

Odstotek

Izdelek

Vrednost (USD)

1.

4,7%

Naprave za snemanje

73,5 million

2.

4,2%

Dušikove heterociklične
spojine

65,8 million

3.

3,3%

Računalniki

51,7 million

4.

2,6%

Svetila

41,2 million

5.

2,2%

Video predvajalniki

34,4 million

6.

2,1%

Električni grelniki

33 million

7.

2%

Ostali domači električni
pripomočki

31,8 million

8.

1,9%

Električni motorji

30,2 million

9.

1,6%

10.

1,5%

Magnezij
Telefoni

24,7 million
23,6 million

Vir: Simoes, Atlas Media 2017.
2.4. Sodelovanje Slovenije in Kitajske na področju investicij
Kot je razvidno iz uradnih podatkov Ministrstva za trgovino Kitajske (Tabela 5) in drugih
javno dostopnih podatkov, se kitajske investicije v Sloveniji povečujejo zlasti v zadnjih
letih. Uradni podatki sicer postavljajo skupno številko kitajskih investicij v Sloveniji
konec leta 2016 na 24.5. milijonov evrov. Vendar če dodamo k temu še zadnje kitajske
investicije v letu 2017 in 2018 se ta številka še bolj strmo dvigne cello do milijardnih
vrednosti.

28

ANALI PAZUHD
S. Raščan: Povečano sodelovanje Slovenije in Kitajske v zadnjih petih letih v okviru
Pobude pas in cesta in Platforme 16+1 ter na lokalnem nivoju

Tabela 5: Kitajske skupne investicije v Evropi-Slovenija od leta 2005-2016

Vir: Kitajsko Ministrstvo za trgovino (China Ministry of Commerce).
Neuradni podatki, ki jih lahko dobimo iz medijskega poročanja postavljajo kitajske
investicije v Sloveniji cello do vrednosti 1.7 milijard evrov (2 milijarde dolarjev).
Upoštevajo še prodajo slovenskega podjetja Outfit 7 za skoraj milijardo dolarjev, podjetja
Pipistrel za 300 milijonov dolarjev, podjetja Fotona za 150 milijonov dolarjev
(Morozov:3), podjetja Gorenje za skoraj 350 milijonov dolarjev in investicijske načrte v
Letališče Maribor, ki ga prav tako ocenjujejo na 600 milijonov dolarjev. V Mariboru že
poizvajajo avtobuse v kitajski investiciji v nekdanjo podjetje TAM, ki se imenuje
Eurobus. Velike razlike med uradnimi in podatki iz medijev so tudi v tem, da je veliko
kitajskih investicij v Sloveniji opravljenih preko hčerinskih podjetij iz Evrope, ki pridejo
v Slovenijo iz Nizozemske, Luksemburga in drugih držav. Taka hčerinska evropska
podjetja dobijo namreč tudi več evropskih subvencij za investicije, kakor če bi investirala
v Slovenijo direktno iz Kitajske.
Vse več podjetij iz Slovenije investira tudi na Kitajsko. (Krka, Domel, Iskra, Kolektor,
Sinoslo). Skupna vrednost slovenskih investicij na Kitajskem je leta 2016 znašala 43.7.
milijonov evrov.
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2.5. Slovensko – Kitajsko ekonomsko in blagovno sodelovanje: Kvantitativna
analiza
Kot je prikazano v Tabeli 6 v članku o Kvantitativni analizi Kitajsko – Srednje in vzhodno
evropskega ekonomskega in blagovnega sodelovanja, je Slovenija v letu 2016 imela
dobre rezultate na področju družbenega razvoja (7.41). Tudi rezultati na področju financ
(4.90) in makro ekonomskega položaja (3.72) so zadovoljivi, medtem, ko so drugi
pokazatelji na zelo nizki ravni, posebno na postavkah trgovine, investiranja in
financiranja, infrastrukture in možnosti inovacij (0.00). (Chen in Yang:25)
Tabela 6: Kvalitativna analiza Kitajsko – Slovenskega ekonomskega in blagovnega
sodelovanja

Vir: Chen in Yang
Razvitost slovenske družbe in gospodarstva lahko vidimo na področjih družbenih
finančnih in makroekonomskih postavkah, kjer je bila Slovenija odlična že v času
nekdanje Jugoslavije, kakor tudi v primerjavi z Srednjimi in Jugozahodnimi državami
Evrope tudi v času socializma. Slovenija ima še zmeraj določene prednosti iz preteklosti.
Razlog za tako nizke postavke na področju trgovine, investicij in financiranja,
infrastructure in razvijanja inovacij leži v dejstvu, da ima Slovenija samo dva milijona
prebivalcev, kar je zelo težko primerjati s sodelovanjem Kitajske in ostalih večjih Srednje
in Vzhodno Evropskih držav. Če bi k temu dodali še zadnje podatke o gospodarskem
sodelovanju med Slovenijo in Kitajsko iz leta 2017 in 2018 bi prav gotovo dobili mnogo
boljši rezultat.
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Tabela 7: Koordinate sodelovanja Kitajske in Srednje ter vzhodnoevropskih držav v letu
2016

Vir: Chen in Yang.
Kot nam pokaže Tabela 7 se nahajajo leta 2016 Poljska, Madžarska in Češka v desnem
visokem položaju tabele, Slovenija in Slovaška se nahajata v sredini, ostale države se
nahajajo levo spodaj. Kot je razvidno iz tabele, označujejo postavitve na višji in bolj
desno postavljen položaj boljše gospodarsko sodelovanje s Kitajsko, medtem, ko
pomenijo nižji in bolj v levo postavljeni položaji ravno obratno.
To je samo še eno potrdilo dejstva, da je slovensko gospodarstvo na trdnih temeljih.
Potrebno je sodelovanje med Slovenijo in Kitajsko na vseh področjih sodelovanja. Če pa
še enkrat k tem rezultatom prištejemo še vse podatke iz leta 2017 in 2018 dobimo še
boljšo sliko sodelovanja med državama. Še zlasti če upoštevamo rezultate sodelovanja na
prebivalca in ne na državo.
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2.6. Slovensko – Kitajsko turistično sodelovanje
V zadnjem desetletju, še zlasti pa v zadnjih petih letih se je zelo povečalo število kitajskih
turistov, ki pridejo v Evropo in tudi v Slovenijo. To povečanje nam grafično pokaže tudi
tabela 8.
Tabela 8: Prihod turistov in prenočitve turistov iz Kitajske v Sloveniji od leta 2006-2016

Vir: Statistični urad Republike Slovenije
Leta 2016 je število turistov, ki iz Kitajske potujejo po svetu preseglo število 150
milijonov. Glavna destinacija so še zmeraj sosednje države v Aziji in države v Evropi, ki
imajo direktne letalske povezave s Kitajsko. Leta 2016 je Slovenijo obiskalo 44 464
turistov iz Kitajske, ki so opravili 63 560 prenočitev. Največji turistični projekt, ki se
trenutno razvijas Kitajsko je s podjetjem SHS. Podjetje SHS načrtuje direktne polete med
Mariborom in Xian-om in drugimi mesti na Kitajske. Taki direktni poleti bi naj povečali
število kitajskih turistov v Sloveniji na približno pol milijona na leto.
2.7. Slovensko – Kitajsko sodelovanje v Platformi 16+1
Kitajsko – Srednje in Vzhodno evropsko sodelovanje (ali “16+1” sodelovanje) je bila
nova platform za sodelovanje, ki so jo leta 2012 ustanovile Kitajska in 16 Srednje in
Vzhodno evropskih držav (Albanija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Češka Republika,
Črna gora, Estonija, Hrvaška, Madžarska, Makedonija, Latvija, Litva, Poljska, Romunija,
Slovenija, Slovaška, in Srbija). Vse države nekdanje socialistične družbene ureditve so
imele pred padcem železne zavese boljše odnose s Kitajsko. Po spremembah družbenega
sistema pa je Kitajska v več kot 90 odstotkih sodelovala z Z Evropo in manj kot 10
odstotkov s Srednjo in Vzhodno Evropo.

32

ANALI PAZUHD
S. Raščan: Povečano sodelovanje Slovenije in Kitajske v zadnjih petih letih v okviru
Pobude pas in cesta in Platforme 16+1 ter na lokalnem nivoju

Zahvaljujoč prizadevanjem vseh sodelujočih držav je Platforma 16+1 vzpostavila
mehanizem srečanj na vrhu in platform za politično, ekonomsko, trgovinsko, kulturno,
izobraževalno, transportno, turistično, znanstveno, tehnološko, zdravstveno, in lokalno
sodelovanje. Veliko je bilo narejeno tudi na vseh teh področjih v zadnjih petih letih, pri
povečanju sodelovanja med Slovenijo in Kitajsko.

Kot smo lahko videli iz vseh prikazanih podatkov o trgovini, blagovni menjavi,
investicijah, obisku turistov od leta 2012 oziroma 2013, ko se je začelo aktivno
sodelovanje med Slovenijo in Kitajsko v Platformi 16+1 in Pobudi pas in cesta, so se
številke na vseh področjih sodelovanja podvojile in še zmeraj naraščajo. Pri tem je
pomagala tudi politična podpora vseh treh predsednikov vlad iz Slovenije, ki so se redno
udeleževali vrha Platfome 16+1 in sicer predsednik vlade Janez Janša v Varšavi,
predsednica vlade mag. Alenka Bratušek v Budimpešti in predsednik vlade dr. Miro
Cerar v Beogradu, Šuzou, Rigi, Budimpešti in Sofiji.
Na ministrski strani je bilo posebej Ministrstvo za kmetijstvo aktivno pri sodelovanju s
Kitajsko. Najvišji politični obiski so potekali med podpredsednikom vlade Kitajske Wang
Yang-om in podpredsednikom vlade Slovenije in ministrom za kmetijstvo mag. Dejanom
Židanom. Glavni fokus the obiskov je bilo sodelovanje na področju kmetijstva,
predelovanje hrane, predelava lesa in gozdartvo. Slovenija je postala s podpisom
protokola leta 2015 tudi koordinator na področju ravnanja z gozdovi v Platformi 16+1.
Podpisan je bil tudi protokol o inšpekciji in pregledu prehrambenih izdelkov za izvoz na
Kitajsko, ki je začel veljati leta 2016. Kot direktni uspeh vseh teh vladnih prizadevanj
lahko vidimo tudi čedalje večji izvoz slovenskega vina na Kitajsko.
Tudi turizem je ena od prioritetnih očk sodelovanja med Slovenijo in Kitajsko. Kar nekaj
delegacij in dogodkov je bilo organizirano s področja turizma. Tudi poseben panel na
Blejskem strateškem forumu leta 2015, kjer so se zbrali predstavniki nacionalnih
turističnih organizacij iz držav Platforme 16+1. Na podlagi vseh the prizadevanj opažamo
v letih 2017 in 2018 povečanje turistov iz Kitajske za skoraj 50 %.
2.8. Sodelovanje Slovenije v Pobudi pas in cesta
Slovenija je od vsega začetka vse od ustanovitve leta 2013 sodelovala v Pobudi en pas in
ena cesta in je svoje sodelovanje nadaljevala tudi v Pobudi pas in cesta, kot se je le-ta
preimenovala leta 2016. Za nadaljevanje slovensko – kitajskega sodelovanja je
pomemben podpis memorandum o sodelovanju Slovenije v Pobudi pas in cesta, ki je bil
podpisan leta 2017. Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Jakob Počivalšek pa se
je aktivno udeležil prvega vrha Pobude pas in cesta leta 2017 v Pekingu.
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2.9. Sodelovanje pri izmenjavi obiskov med ljudmi
Slovenija in njeni državljani so aktivno sodelovali pri izmenjavi obiskov lokalnih
voditeljev, županov, think tankov, akademikov, znanstvenikov, univerz, mladih ljudi in
umetnikov.
Leta 2014 je Slovenija organizirala drugi simpozij na visokem nivoju think tankov iz
16+1 na Bledu z okoli 200 visokimi udeleženci. Leta 2016 pa je Slovenija organizirala
regionalno konferenco think tankov 16+1 na gradu Jable v Mengšu.
Predstavniki Slovenije so se leta 2014 udeležili prvega srečanja lokalnih voditeljev in
županov 16+1 v Čongčingu. Kot prvi rezultat tega sodelovanja sta Maribor in Čongčing
podpisala pobudo za pobratenje mest, kar je imelo za rezultat še večje zanimanje za
investicije, povečanje števila turistov in izmenjave delegacij med mestoma. Prav tako so
se izmenjevale delegacije med pristaniškima mestoma Koper v Sloveniji in Ningbo na
Kitajskem.

3.

Zaključki

Ko pogledamo in preučimo vse podatke in statistike sodelovanja med Slovenijo in
Kitajsko od navezave diplomatskih odnosov leta 1992 vidimo največje povečanje
sodelovanja v zadnjih petih letih, kar je zagotovo posledica aktivnosti Slovenije v
Platformi 16+1 in Pobudi pas in cesta. Poleg numeričnega statističnega kvantitativnega
povečanja sodelovanja na vseh področjih za vsaj povprečno 50 odstotkov na vseh
področjih, pa je še veliko večje tudi kvalitativno povečanje sodelovanja in izmenjave
obiskov na najvišjem politinem nivoju, pa vse do izmenjave obiskov mladih poslovnežev,
diplomatov, bodočih voditeljev, profesorjev, akademikov, županov in mnenjskih
voditeljev.
Zemlejpisno leži Slovenija na koncu ali na začetku stare Svilne poti. Luka Koper je
skupaj z Luko v Trstu in še posebej v Benetkah veljala za izhodišče pomorske svilne poti
za prevoz ladijskega tovora v obe smeri. Predstavlja tudi najhitrejšo pot ladijskega tovora
iz Kitajske do Srednje in Jugovzhodne Evrope, ki je vsaj za 6 dni hitrejša, kot iz ostalih
pristanišč v Evropi.
Povezati se moramo še po kopni Svilni poti, ki z modernimi hitrimi vlaki še hitreje
povezuje Kitajsko in Evropo. Šele tako bomo dosegli, da se bodo nove odprave, tako kot
v časih Marka Pola, odpravljale na pot proti Kitajski in iz Kitajske, s prijateljskimi nameni
in uporabnimi dobrinami.
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