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GLOBAL PARTNER LOCALLY AND REGIONAL EXPERT GLOBALLY
LATVIA CHINA LITHUANIA ESTONIA

Tēmas
• Tradīcijas un bizness:
•
•
•

GuanXi /关系/
Nacionālās īpatnības
Lietišķā saskarsme

• Latvija, ES un Ķīna – bizness
•
•

Ķīnas ekonomika, izaicinājumi, iespējas
ES Uzņēmēju pieredze

• Linearis pieredze Ķīnā
•

Uzņēmējdarbības formas izvēle

Jārēķinās ar kultūras un attiecību atšķirībām
•
•
•
•
•
•
•
•

GuanXi /关系/
3 tikšanos koncepts
Bailes “zaudēt seju” (shi mian zi 失面子)
Tirgošanās un kaulēšanās māksla ir dabiska
Liela hierarhijas, ģimenes loma
Izglītības sistēma
Kopēšanas tradīcijas
1 bērna politika

Padoms – atcerieties, ka Ķīnā ļoti svarīga loma biznesā ir attiecībām

Jāņem vērā nacionāli ekonomiskie faktori:
• “Jaunbagātnieku” un “trekno gadu” izpausmes skaitliski lielā un
redzamā iedzīvotāju grupā
• Augsts patriotisms
• Uzmanīgi ar vēsturi un politiku!
• Pretrunīga attieksme pret ārzemniekiem
• Darbaspēks, t.sk. repatrianti vs ekspati
• Mārketinga nianses: skaitļu nozīme, atpazīstamība = lokalizācijas
loma!

Padoms – esiet pacietīgi, esiet gatavi būt pat ļoti pacietīgi

Ķīnas ekonomika, izaicinājumi, iespējas
•

Lielas investīcijas infrastruktūrā un NĪ vs nepietiekami mājsaimniecību
ienākumi

•

Eksporta atkarība vs iekšējā patēriņa veicināšana

•

Lētas bezzīmola ražotnes vs spēcīgu Ķīnas brendu radīšana

•

Kopēšanas tradīcijas vs pievienotās vērtības radīšana

•

Vides un veselības drošības prasības vs realitāte

•

Ekonomikas pārkaršana: mājokļu tirgus un uzņēmumu kreditēšana, inflācija

•

Pārāk liela industriālā kapacitāte

•

Politiskās izmaiņas – elites maiņa (vēlēšanas 2012.gada novembris)

•

Urbanizācija, augoša plaisa starp nabadzīgiem un ļoti bagātiem

ES UZŅĒMĒJU PIEREDZE
•

Daudzi ES uzņēmumi redz Ķīnu kā būtisku ekonomiskās krīzes atbalsta punktu un
nākotnes izaugsmes avotu

•

40% no ~600 aptaujātajiem ES uzņēmumiem Pekinā, uzskata, ka tiek diskriminēti
attiecībā pret vietējiem uzņēmumiem (43% 2011.gadā);

•

25% uzņēmēju apsver iespēju pārvietot investīcijas ārpus Ķīnas;

•

78% no ES valstu uzņēmumiem, kas darbojas Ķīnā, ir optimistiski par uzņēmuma
izaugsmi;

•

72% uzņēmēju stratēģiskie mērķi saistīti ar Ķīnas iekšējo tirgu (par 16% vairāk kā
2011.gadā);

•

64% atzīmē ievērojamu peļņas pieaugumu 2011.gadā, no tiem:
•

patēriņa preču/pakalpojumu sektors: 45%

•

profesionālu pakalpojumu sektors: 26%

•

rūpniecības preces/pakalpojumu sektors 20%.
Eiropas Uzņēmējdarbības Asociācijas Ķīnā (European Chamber of Commerce) dati,2012

ES UZŅĒMĒJU PIEREDZE
• Optimisms par Ķīnas esošo un nākotnes tirgus potenciālu mijas ar
frustrāciju
• Ķīnas uzņēmumi kļūst arvien konkurētspējīgāki;
•

Lielākie riski uzņēmējdarbības attīstībai:
-

Ķīnas un globālās ekonomikas izaugsmes palēnināšanās;

-

slēpta un neslēpta protekcionisma pazīmes

-

būtiski ierobežojumi attiecībā uz ārvalstu investīciju iespējām

-

pieaugošas bažas par nevienādu noteikumu radīšanu

-

papildus nodokļu un nodevu piemērošana ārvalstu uzņēmumiem

-

pastiprināta kontrole un sodu piemērošana

-

tiesiska neaizsargātība

-

darbaspēka, izejvielu un institucionālo izmaksu pieaugums

ĀRVALSTU KAPITĀLA UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEIDI
1. WFOE (Wholly Foreign Owned Enterprise)
• sabiedrība ar ierobežotu atbildību
• nav vajadzīgs ķīniešu partneris
• teorētiski – minimālais pamatkapitāls 30 000 RMB (~3000 LVL); praktiski –
atkarībā no reģiona un nozares – līdz par 15 reizēm vairāk

2. Kapitāla kopuzņēmums (Joint venture)

• SIA, kurā iesaistīts ķīniešu partneris, ārvalstu investors iegulda līdz 50 %
• teorētiski - minimālais pamatkapitāls 30 000 RMB (~3000 LVL); praktiski atkarībā no reģiona un nozares – līdz par 15 reizēm vairāk

3. Pārstāvniecība (Representative office)
• nelieli ieguldījumi un īss reģistrācijas process
• nav juridiska persona, nedrīkst nodarboties ar komercdarbību
• mērķis – dibināt kontaktus, veikt izpēti un mārketingu.

LINEARIS TRANSLATIONS BEIJING
•
•
•
•

Pekinā kopš 2010.gada
WFOE
Tulkošanas pakalpojumi
Atbalsts uzņēmējiem Ķīnā


Pamatinformācijas sagatavošana un tirgus izpēte



Pavadošais tulks



Tirdzniecības organizācijas, vadības, kvalitātes kontroles un starpniecības pakalpojumi
(Ķīna, Dienvidaustrumāzija)



Atbalsts biznesa partneru meklēšanā



Uzņēmuma reģistrācija



Finanšu konsultācijas/grāmatvedības pakalpojumi



Mārketinga konsultācijas



Cilvēkresursu attīstība



Drukas pakalpojumi



Audio tekstu ierunāšana

PIEMĒRS WFOE REĢISTRĀCIJAS SOĻIEM
•
•

Uzņēmuma nosaukuma apstiprināšana (Administration of Industry and Commerce Bureau)
Atļauja WFOE reģistrācijai (Municipal bureau of commerce)

•

Reģistrācija uzņēmējdarbības veida klasifikatorā (State Bureau of Technical Supervision)

•

WFOE reģistrācija Ražošanas un komercdarbības reģistrā (Administration of Industry and
Commerce)

•
•
•
•
•
•

Reģistrācija Sabiedrības drošības birojā (Municipal Public Security Bureau)
Zīmoga reģistrācija (Police station)
Uzņēmuma koda reģistrācija (State Bureau of Technical Supervision)
Nodokļu maksātāja reģistrācija (Municipal Local Taxation Bureau)
Ārzemju valūtas administrēšanas reģistrācija (Beijing center of foreign exchange control)
Bankas konta atvēršana un pamatkapitāla apstiprināšana

•

Statistikas uzskaites reģistrācija (The Statistical Bureau)

•
•

Pekinas muitas procedūras WFOE reģistrācijai Beijing (Customs)
Uguns drošības birojs, Vides birojs, Sanitārais birojs, Valsts Attīstības un Reformu
Komisija

PALDIES!
VOLDEMĀRS BRĒDIĶIS
E-pasts: voldemars.bredikis@linearis.lv
Skype: voldemarsbredikis
Tel: +371 672 772 60
Mob.Tel: + 371 291 173 94;

LINEARIS SIA
K.Barona iela 59/61, Rīga, Latvija, LV-1001

MEANING EVERY WORD
LINEARIS LATVIA
www.linearis.lv

LINEARIS CHINA
www.linearis.cn

LINEARIS ESTONIA
www.linearis.ee

LINEARIS LITHUANIA
www.linearis.lt

