
Čínsky „nový normálny“ model rastu je skôr
motivovaný spotrebou ako investíciami a 
mení druhú najväčšiu ekonomiku na svete z 
nízko nákladového výrobcu na vývojára 
technológií a služieb s pridanou hodnotou. 

Zlepšenie výrobnej zdatnosti a propagácia 
jej spoločností na medzinárodnej scéne sú 
vládne ciele, ako aj ambiciózne iniciatívy 
„Opasok a cesta“ a „Vyrobené v Číne 2025“
zamerané na infraštruktúru a priemysel. 

V máji 2020 avšak krajina opustila svoj cieľ 
hospodárskeho rastu pre daný rok z dôvodu 
vplyvu pandémie COVID-19, čo naznačuje 
významnú výzvu, ktorá pred nami čaká 
nielen Čínu, ale aj mnohé ďalšie časti sveta.

Čína



Čínska mestská migrácia

Väčšina Číňanov dnes žije v mestách a vláda sa musí podľa toho prispôsobovať

Podľa údajov vlády ekonomický rast Číny v posledných desaťročiach zbavil chudoby asi 700 miliónov ľudí. 

Počas tohto obdobia bola Čína tiež svedkom najväčšej migrácie z vidieckych do mestských oblastí. Podľa odhadov žije v meste 
asi 60% čínskej populácie od roku 2019 a mestská populácia v krajine rastie ročne s mierou 2,4% (v porovnaní s menej ako 1% v 

USA). 

Tento migračný trend vytvoril takzvané megacity, ktoré majú populáciu v desiatkach miliónov a vznikli významné výzvy, pokiaľ 
ide o podporu environmentálne udržateľného a sociálne inkluzívneho rastu. Migrácia do miest viedla k zvýšenému dopytu po 

zdravotnom poistení, dôchodkoch, školách a bývaní, keďže Číňania opúšťajú tradičné rodinné systémy podpory. Okrem toho 
migrácia do miest a z miest pomohla rozšíriť koronavírusy skôr, ako Čína zaviedla blokádu. 

Stále preťažené mestá potrebujú lepšie plánovanie miest a bude treba vytvoriť viac pracovných miest, aby sa absorbovali 
migranti. S cieľom lepšie združovať zdroje a koordinovať politiku v oblasti infraštruktúry a územného plánovania sa čínska vláda
pustila do projektov regionálneho hospodárskeho plánovania, ako je napríklad región Peking-Tianjin-Hebei, hospodársky pás 
rieky Yangtze a hospodárska zóna delty Perlovej rieky.



Čínska mestská migrácia

Pred rokom COVID-19 sa hospodárstvo zdieľania považovalo za dobrý spôsob, ako obmedziť preťaženie a znečistenie miest. 

Podľa správy Svetového ekonomického fóra cestujúci Didi Chuxing už do roku 2015 zdieľali v priemere približne 1,1 milióna jázd za 
deň a služby zdieľania bicyklov, ako sú Mobike a Ofo, boli založené na myšlienke, že bicykle môžu poskytovať lacný, ľahký a 

ekologický spôsob navigácie v čínskych mestských oblastiach. 

Všeobecný strach z vystavenia účinkom koronavírusu však teraz môže narušiť účasť v hospodárstve spoločného využívania zdrojov. 
Pokiaľ ide o iné druhy dopravy, podľa správy vlády od roku 2005 do roku 2019 čínsky rozvoj vysokorýchlostných železníc 
predstavoval 66% svetovej kapacity vysokorýchlostných železníc. 

Podľa prieskumu Morgana Stanleyho by krajina mala do roku 2020 investovať ďalších 3,5 bilióna RMB do ďalších 11 000 
kilometrov kapacity, ktorá spojí 250 miest s celkovou populáciou 700 miliónov. 

Kľúčom k trvalo udržateľnej urbanizácii v Číne bude schopnosť miestnych samospráv nájsť správnu rovnováhu medzi rastom, ktorý je
viditeľný vo finančných štatistikách, a trvalo udržateľným rastom, ktorý sa zameriava na zlepšenie kvality života. 



Inovačný pohon

Čína uprednostňuje podnikanie prostredníctvom výdavkov na výskum a vývoj

Čína dokázala rozvinúť jednu z najväčších inovačných ekonomík na svete. Krajina podporuje rast založený na inováciách tým, že
vyčleňuje príslušné zdroje a poskytuje vládnu politickú podporu modernizáciou hodnotových reťazcov a zlepšovaniu 

technológií. 

Značný pokrok sa dosiahol v oblasti výdavkov na výskum a vývoj, množstva udelených patentov a zriaďovania vedeckých 
demonštračných parkov a zón. Podľa údajov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj sa hrubé domáce výdavky na 
výskum a vývoj vyjadrené ako percentuálny podiel HDP v Číne do roku 2016 zvýšili na približne 2,1%, z 0,9% v roku 2000, na 
porovnanie, podľa USA výdavky v rovnakom období vzrástli iba mierne, na 2,7% z 2,6%. 

Elektronický obchod, sociálne médiá a finančné technológie (alebo fintech) prispievajú k urýchľovaniu inovácií Číny. Čína tiež 
zlepšila miestne inštitucionálne prvky, ako sú práva duševného vlastníctva, transfer technológií (alebo uvedenie nových 

technológií na trh), vzdelávacie príležitosti, ktoré kladú dôraz na kreativitu a kritické myslenie. 

Tento inštitucionálny rozvoj sa uskutočňuje na národnej, provinčnej a mestskej úrovni, jedným z príkladov je Shenzhen, kde 
mestská vláda funguje ako poskytovateľ služieb a koordinátor inovácií a dáva podnikateľom slobodu byť kreatívny.



Inovačný pohon

Technologické parky a začínajúce inkubátory a urýchľovače tiež zohrávajú v Číne kľúčovú úlohu tým, že spájajú miestne zdroje s 

podnikateľmi. 

Súvisiace investície boli nasmerované aj do zahraničia, s niekoľkými akceleračnými programami, ktoré mentorujú a vyvíjajú startupy 

zamerané na čínsky trh založené v Silicon Valley (niektoré z nich priamo spolupracujú s čínskou vládou) príklady zahŕňajú inovačné 

centrum ZGC. 

V rámci odborného a vysokoškolského vzdelávania sa čoraz viac programov zameriava na podnikanie. Niektoré veľké podniky 

medzitým inkubujú podnikateľské jednotky s cieľom vyvíjať nové produkty a služby, zatiaľ čo nezávislé malé firmy sú hnacou silou 

zmeny relatívnej rýchlosti, obratnosti a potenciálne rušivých inovácií. 

Čína je však konfrontovaná aj s výzvami, medzi ktoré patrí relatívne nízka kvalita inovácií, nedostatok talentov, neefektívne 

kapitálové trhy a alokácia zdrojov, relatívny nedostatok riadiacich schopností na výkonnej úrovni, pomalá transformácia štátnych 

podnikov a inovačný model zhora nadol (spôsob myslenia). 



Zodpovedné riadenie

Čína sa snaží prispôsobiť svoje inštitúcie tak, aby si udržali ekonomickú dynamiku a riešili nerovnosť

Od otvorenia čínskej ekonomiky v roku 1979 prešiel každý stupeň spoločnosti výraznými zmenami. Krajina zažila 

bezprecedentnú migráciu z vnútrozemských oblastí do pobrežných miest, z vidieckych do mestských oblastí a z 

farmárskej práce do tovární a neskôr do pracovných miest v sektore služieb. 

To otriaslo sociálnou hierarchiou, ktorá podľa údajov Svetovej banky opätovne zvýšila HDP na obyvateľa, ktorý sa medzi 

rokmi 2008 a 2018 zvýšil o 182%. Teraz Číňania so strednými príjmami, mestskí a čoraz viac prepojení ľudia požadujú 

viac ako základné životné potreby, túžia po lepších pracovných miestach, lepšom vzdelaní, dostupnejšej zdravotnej 

starostlivosti, lepšom bývaní, nárokoch na sociálne zabezpečenie, čistejšom prostredí a ľahko dostupnej zábave. 

Vzhľadom na to sa čínska vláda snaží reagovať. Čínska populácia starne, vláda zrušila politiku „jedného dieťaťa“ a 

umožnila rodinám mať dve deti, posunula vpred reformy zdravotníctva a dôchodkov a zreformovala svoj systém 

registrácie domácností (Hukou) s cieľom zlepšiť prístup migrujúcich pracovníkov do mestských oblastí k výhodám 

sociálneho zabezpečenia. 

Čína tiež umožnila lepší prístup k informáciám, aj keď si zachovala centralizovanú kontrolu.



Zodpovedné riadenie

V roku 2013 Čína začala iniciatívu Belt and Road Initiative, ambiciózne úsilie v oblasti budovania infraštruktúry, ktoré ovplyvňuje 

viac ako 60 rôznych krajín. 

Podľa správy Sina News sa predpokladá, že táto iniciatíva bude mať dopad na takmer štvrtinu všetkých svetových vývozov 

tovaru a služieb, ktorých hodnota bude približne 21 biliónov dolárov. V súvisiacom vývoji sa Čína za posledných 15 rokov stala 

významným investorom do africkej infraštruktúry. Keď sa hospodárstvo a bohatstvo krajiny rozširujú, zodpovedné riadenie je 

nevyhnutné. Kongresom miestnych ľudí v čínskych mestách sa umožnilo prijímať vlastné miestne zákony a nariadenia pokiaľ nie 

sú v rozpore s vnútroštátnym a provinčným právom. 

Zároveň v roku 2018 národný ľudový kongres (NPC), čínsky národný zákonodarca, prijal zmenu a doplnenie ústavy, ktorá ruší 

termíny prezidentskej krajiny. 

Zatiaľ čo konečný vplyv pandémie COVID-19 na čínske inštitúcie a prístup k správe vecí verejných zostáva nejasný. 

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) medzitým uznala krajinu za účinnú v implementácii „diferencovanej reakcie zameranej 

na obmedzený prenos pandémie“.



Sanácia životného prostredia

13 násť. päťročných plánov obsahujúcich ambicióznych environmentálnych cieľov

Po desaťročiach ťažkého priemyselného rozvoja sa čínske environmentálne výzvy blížia k bodu zvratu, ktorý ak nebude včas 
napravený by mohol spôsobiť značné náklady na sociálnu štruktúru a hospodárstvo krajiny.

Zhoršenie znečistenia ovzdušia, vody a pôdy v dôsledku industrializácie, emisií z motorových vozidiel a elektrární v celej krajine 
hrozí vážnym poškodením environmentálneho ekosystému Číny. V reakcii na to vláda vyhlásila „vojnu proti znečisťovaniu 
životného prostredia“ a podnikla kroky na demontáž uhoľných elektrární, zníženie emisií a zníženie emisií tuhých znečisťujúcich 
látok. Došlo tiež k posunu v spoločenskom povedomí, pričom sa väčšia pozornosť verejnosti venuje zhoršujúcim sa čínskym 
znečisteniam, poľnohospodárskym podmienkam a normám bezpečnosti potravín, čo viedlo k tomu, že viac občanov požaduje 
čistejšie životné prostredie. 

V správe z roku 2015 o reforme zeleného financovania a ekologickej transformácii, ktorú zverejnila Rada Číny pre 
medzinárodnú spoluprácu v oblasti životného prostredia a rozvoja, sa odhaduje, že Čína bude musieť investovať medzi 40,3 

bilióna RMB a 123,4 bilióna RMB v období rokov 2014 až 2030, aby primerane financovala prechod na ekologickejšie 
hospodárstvo.



Sanácia životného prostredia

Čína aktívne hľadá spôsoby, ako diverzifikovať svoju spotrebu energie od uhlia a fosílnych palív, k obnoviteľným zdrojom a jadrovej 
energii. 

V 13. vládnom pláne, ktorý bol zverejnený v roku 2016, sa požaduje až 65% zníženie emisií skleníkových plynov v porovnaní s 
úrovňou v roku 2005. Medzinárodná energetická agentúra v roku 2014 informovala, že Čína sa chystá stať sa globálnym lídrom 

v zavádzaní nízkouhlíkových technológií. 

Podľa Medzinárodného energetického výhľadu pre správu energie (Energy Information Administration) sa spotreba uhlia v Číne 
v rokoch 2016 až 2040 zníži so znížením dopytu. 

Päťročný plán potvrdzuje štvrtú priemyselnú revolúciu tým, že požaduje zavedenie najnovších technológií a techník šetrných k 
životnému prostrediu. Medzi konkrétne ciele do roku 2020 patrí zníženie počtu dní, keď ľudia zažívajú veľké znečistenie, o 25%. 
Medzitým môže hospodárstvo zdieľania pomôcť oddeliť hospodársky rast od využívania zdrojov. 

Národné informačné stredisko odhaduje, že v roku 2015 mala čínska spoločná ekonomika hodnotu približne 229 miliárd 
dolárov a do roku 2020 by rástla o 40% ročne, keď by mohla predstavovať až 10% HDP. 

Zvyšovanie všeobecného povedomia o problémoch životného prostredia a posilnenie presadzovania súvisiacich noriem bude 
však náročné vzhľadom na oprávnené záujmy kľúčových štátnych podnikov v ropnom, plynárenskom a uhoľnom priemysle. 

Budú preto potrebné silné verejno-súkromné partnerstvá.



Odchádzajúce- dlhodobé investície

Čína rozširuje svoj globálny dosah rozširovaním svojho investičného portfólia

Čína čoraz viac investuje do zahraničia, pretože štátne aj súkromné firmy nakupujú záujmy v oblasti cudzieho kapitálu, 

infraštruktúry, technológie, nehnuteľností, poľnohospodárstva a dlhopisov. 

V roku 2017 odchádzajúce investície z Číny v porovnaní s predchádzajúcim rokom skĺzli o 29% v dôsledku prísnejšej kontroly zo

strany tvorcov politík stále však bolo zaregistrovaných zhruba 120 miliárd dolárov, z približne 43 miliárd dolárov v roku 2009. 

V minulosti išlo o veľkú časť odchádzajúceho kapitálu na rozvíjajúce sa trhy s bohatými zdrojmi s cieľom financovať projekty v 

oblasti infraštruktúry, ktoré často podporujú subjekty ako Čínska rozvojová banka. 

Čína sa teraz stala hlavným investorom v rozvinutých krajinách, najmä prostredníctvom cezhraničných fúzií a akvizícií. 

Podľa údajov uverejnených britskou investičnou bankou Grisons Peak sa zahraničné investície Číny v prvom štvrťroku 2018 

smerovali rovnako do Severnej Ameriky (36%) a Ázie (35%), zatiaľ čo takmer jedna pätina smerovala do Európy, podľa údajov 

bola najväčšou jedinou investíciou v tomto období investícia čínskej automobilky Geely do nemeckého partnera Daimlera vo 

výške 9 miliárd dolárov.



Odchádzajúce- dlhodobé investície

Čínske zahraničné investície sponzorované čínskou vládou boli zakotvené v Ázijskej investičnej banke pre investície do 

infraštruktúry, Hedvábnom cestnom fonde a Novej rozvojovej banke. 

S cieľom dostatočne financovať svoju ambicióznu iniciatívu „Opasok a cesta“, ktorá nasmeruje čínske investície na projekty v 

oblasti infraštruktúry, ktoré môžu Čínu lepšie prepojiť s niekoľkými krajinami v širšom regióne, vláda podporuje verejno-

súkromné partnerstvá. 

Financovali projekty týkajúce sa energetiky, dopravy, environmentálnych služieb a zdravotnej starostlivosti. Ďalej je obchodný 

vzťah Číny s USA komplikovaný odhalením ciel čínskeho dovozu prezidentom Donaldom Trumpom. V apríli 2018 boli 

predstavené plány ciel zamerané na čínsky dovoz v hodnote približne 50 miliárd dolárov vrátane spotrebného tovaru, liekov a 

obrábacích strojov. Čína ako reakciu oznámila miliardy dolárov svojich vlastných ciel na dovoz z USA vrátane vína, bravčového

mäsa a ženšenu. 

Analytici varovali, že úplná obchodná vojna medzi mocnosťami by mohla znížiť ročný globálny ekonomický rast. 

Kým ochladenie môže mať za následok stiahnutie colných hrozieb, pokračujúce odvetné kroky by mohli zhoršiť situáciu a mať 

globálne dôsledky. 



Rastúci konzumerizmus

Súkromná spotreba bude čoskoro zodpovedať za takmer polovicu čínskeho hospodárstva

Po desaťročiach rastu zameraného na vývoz sa Čína snaží posunúť svoju ekonomiku zvýšením domácej spotreby. 

Podľa správy uverejnenej spoločnosťami Bain & Company a Kantar Worldpanel v roku 2017 sa hodnota rýchlo rozvíjajúceho 
trhu so spotrebným tovarom v krajine zvýšila o 4,3% v porovnaní s 3,6% rastom v predchádzajúcom roku. 

V roku 2016 Ekonomická spravodajská jednotka predpokladala, že súkromná spotreba v Číne sa bude do roku 2030 reálne 
zvyšovať v priemere o 5,5% ročne, čo bude predstavovať takmer polovicu celkovej ekonomiky. Urbanizácia podporila 
konzumerizmus. 

Podľa odhadov žije v meste od roku 2018 takmer 60% čínskej populácie a mestská populácia v krajine sa zvyšuje podľa odhadov 
o 2,4% ročne, čím sa stále častejšie zhromažďuje väčší počet nakupujúcich strednej triedy v miestach s prístupnými 
maloobchodnými sieťami. 

Čínsky dynamický trh s elektronickým obchodom sa tiež zaoberá rastúcimi požiadavkami na spotrebu. V roku 2015 čínska 
agentúra zodpovedná za záležitosti internetu informovala o 668 miliónoch používateľov internetu v krajine, z ktorých 594 
miliónov bolo pripojených pomocou smartfónov. 

Podľa správy, ktorú koncom roka 2017 uverejnil Globálny inštitút spoločnosti McKinsey, Čína predstavovala 42% globálneho 
elektronického obchodu a spracovávala 11-krát viac mobilných platieb ako USA.



Rastúci konzumerizmus

Domáci pestovatelia v Číne sú čoraz viac konkurencieschopní a sú pripravení prispôsobiť sa potrebám miestneho trhu. 

Sektor služieb v krajine, ktorý v súčasnosti predstavuje viac ako polovicu hospodárstva krajiny, sa bude zvyšovať s rastúcim 
domácim dopytom po zábave, rekreácii a zdravotnej starostlivosti. 

Spotrebiteľské správanie v Číne tiež vytvára väčšie množstvo odchádzajúcich turistov. Podľa Svetovej organizácie cestovného ruchu 
počet odchádzajúcich čínskych turistov v roku 2014 prekročil 100 miliónov, po viac ako desiatich rokoch dvojciferného ročného
percentuálneho rastu. 

Podľa správy, ktorú v roku 2017 uverejnil Nielsen, čínski turisti v roku 2016 minuli 261,1 miliárd dolárov, čo je nárast o 4,5% v 
porovnaní s predchádzajúcim rokom a viac ako ktorákoľvek iná národnosť. 

Potenciálnym obmedzujúcim faktorom čínskej spotreby je však vysoká miera úspor krajiny (ktorá by sa mohla vyriešiť, ak čínska 
vláda poskytne lepšie zdravotné a dôchodkové zabezpečenie). Nedávny zásah proti korupcii navyše tlmil chuť spotrebiteľov po 

luxusnom tovare.



Financie, technológie a hospodárstvo

Technologický rozvoj mení financovanie a jeho spojenie s čínskou ekonomikou

Technológia zmenila spôsoby, akými spoločnosti komunikujú aby porozumeli svojim zákazníkom,  zatiaľ čo zákazníci získali 

nevídané možnosti. 

Najmä finančný priemysel môže teraz slúžiť zákazníkom, ktorí svoje služby tradične nevyužívajú, a to vďaka inováciám Keďže 

svetové hospodárstvo hľadá nové hnacie stroje rastu, najmä v rozvíjajúcich sa ekonomikách, ako je Čína, sa zvyšuje zhoda, že 

viac ľudí musí zohrávať aktívnejšiu úlohu v hospodárskom rozvoji. 

Finančné technológie (fintech) a inkluzívnejšie financovanie to môžu uľahčiť. Takýto zásadný vývoj globálneho finančného 

sektora je mimoriadne dôležitý pre rozvíjajúce sa ekonomiky, ktoré by inak mohli čeliť problémom s finančným potlačením a 

nedostatkom tvorby kapitálu. 

Krajiny ako Čína a India prevzatím vedúcich pozícií v rozvoji fintech tiež preukázali, ako môžu rozvíjajúce sa ekonomiky pomôcť 

vybudovať finančný systém, ktorý sa výrazne líši od tradičného modelu, a môžu obísť niektoré tradičné prvky, ktoré sa vyskytli 

na finančnom trhu na Západe.



Financie, technológie a hospodárstvo

Narastajú však súvisiace obavy. 

Mala by sa uskutočniť zdravá diskusia o vzťahu medzi fintech a reguláciou, ochrane spotrebiteľa, trhovej sile, bezpečnosti 
údajov, vhodnosti investorov, finančnej gramotnosti a vzdelávaní. 

Nedávne sprísnenie čínskych právnych predpisov upravujúcich jednorazové, malé a relatívne dostupné hotovostné pôžičky 
poukazuje na potenciálne otrasy vo finančnom systéme a spoločnosti, ktoré môžu vyplynúť, ak sa umožní, aby sa finančné 
inovácie mohli rozvíjať bez riadneho dohľadu. 

Nadmerné poplatky účtované spolu s týmito malými spotrebiteľskými pôžičkami, potenciálne násilné následky ich zlyhania a 
zneužívanie finančnej gramotnosti dlžníkov ukázali, ako je možné rýchlo zničiť dobré nápady, čo má negatívny vplyv ďaleko za 
finančný sektor. Boli vznesené súvisiace otázky týkajúce sa niektorých nedávnych čínskych experimentov s verejným a 
súkromným partnerstvom (PPP). 

Ukázalo sa, že veľká väčšina fondov PPP je viazaná na dlhopisové štruktúry, ktoré sľubujú bezpečné a atraktívne výnosy. 
Investori preto nie sú motivovaní finančnými výnosmi, pokiaľ sú to implicitné záruky ponúkané vládami. 

Práve tento typ dynamiky nakoniec viedol k finančnej kríze a prispel k rýchlemu stupňovaniu čínskeho štátneho dlhu.



Vírus vyhrotí vzťahy s Čínov

Rekordný prepad čínskej ekonomiky o 6,8 percenta kvôli koronavírusu sa premietne do miery nezamestnanosti a možnej sociálnej 
nestability, ktorá je zdrojom legitimity vládnucej komunistickej strany. Prvým krokom k vysporiadaniu sa s možným zdrojom 

sociálnej nestability je návrh kontroverzného zákona o národnej bezpečnosti, ktorý má zabrániť „podvratnej činnosti a 
separatickým aktivitám „ v Hongkongu.

Tento krok bol očakávaný od prvých protestov, ale v súčasnej situácii ho bude Čina presadzovať bez ohľadu na následky i za cenu 
zničenia Hongkongu ako finančného centra. 

Rovnako sa to hodí aj administratíve Donalda Trumpa, ktorá má za cieľ „rozpojiť“ čínsko- americkú ekonomiku formou 
decouplingu.

Otázkou však zostáva ako by mala reagovať Európa počas vojny medzi USA - Čínov. Cieľom by malo byť aby sa Európa v prípade 
dotiahnutia decouplingu do konca, vyhynula scenáru, ktorý nastal po vyhrotení sporu s Iránom, kedy boli v krajine pôsobiace 

Európske spoločnosti zo strany USA sankcionované.

Z hľadiska bezpečnosti dodávateľských reťazcov by pre Európu dávalo zmysel presunúť výrobu do krajín Európskeho susedstva.
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