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Stosunki UE–Chiny
w zmieniaj¹cej siê rzeczywistoœci miêdzynarodowej

Wraz z pocz¹tkiem reformy gospodarczej prowadzonej przez chiñskiego przy-
wódcê Deng Xiaopinga w 1978 roku nast¹pi³a polityka otwarcia gospodarczego na
œwiat. Pomimo, ¿e Komunistyczna Partia Chin ustanawiaj¹ca w 1949 roku Republikê
Ludow¹ dominuje nadal nad pañstwem, wzrasta autonomia obywateli i ich udzia³ w ¿y-
ciu spo³ecznym kraju. Partia pozostaje instrumentem kreacji instytucji pañstwowych,
polityki gospodarczej i transformacji socjalnej. Ideologia marksistowska zosta³a zmo-
dyfikowana w proklamowanym w 1982 roku „Socjalizm w chiñskim wymiarze”, uzu-
pe³niony w 1992 roku na XIV zjeŸdzie partii o „gospodarkê socjalistyczn¹”. XVI zjazd
w roku 2002 dokona³ zmian w tekœcie konstytucji; do Komunistycznej Partii Chin
mog¹ wstêpowaæ przedstawiciele wszystkich grup spo³ecznych, nie tylko „klasy pra-
cuj¹cej”. Partia formalnie umo¿liwi³a dzia³alnoœæ prywatnym przedsiêbiorcom, których
zaktywizowa³a do realizacji w³asnych celów. Zmiana na najwy¿szych szczeblach
w³adzy na prze³omie 2002/2003 roku unaoczni³a nowym przywódcom ogrom pro-
blemów zwi¹zanych z polityk¹ wzrostu: prawie 200 milionowa armia wêdrownych ro-
botników, nierównoœci spo³eczne, niezadowolenie wobec lokalnych aparatczyków
i ogromne koszty zrujnowanego œrodowiska (prawie 200 miliardów dolarów w roku
2006). Prezydent Hu Jintao i premier Wen Jiabao prowadz¹ politykê „harmonijnego
spo³eczeñstwa”, opart¹ na zasadach chiñsko-konfucjañskiej historii ducha, gdzie cz³o-
wiek znajduje siê w centrum zainteresowania. Wzrost gospodarczy jest celem nadrzêd-
nym, gdy¿ zaspokoi on materialne potrzeby ludzi1.

Chroni¹c swój rynek wewnêtrzny priorytetem dla Chin pozostawa³ eksport. Dopiero
w latach dziewiêædziesi¹tych zaczêto stopniowo znosiæ bariery ograniczaj¹ce import,
a przyst¹pienie Chin do Œwiatowej Organizacji Handlu WTO w grudniu 2001 roku
przypieczêtowa³o ten proces. Pojawienie siê Chin jako potê¿nego partnera handlowego
wywo³a³o zamieszanie, a kraj sta³ siê konkurentem dla krajów rozwijaj¹cych siê, w szcze-
gólnoœci w dziedzinie tekstyliów. Po³¹czenie taniej si³y roboczej, z coraz wy¿sz¹ tech-
nologi¹ daje potencjaln¹ przewagê w wielu sektorach.

Upadek ZSRR by³ dla Chin powa¿nym ostrze¿eniem, ¿e pañstwo komunistyczne,
wielonarodowe, o ogromnej powierzchni mo¿e podzieliæ los radzieckiego giganta. Ich
strategicznym za³o¿eniem w polityce zagranicznej by³a zmiana dwubiegunowoœci na
wielobiegunowoœæ i stanie siê wa¿nym graczem na scenie miêdzynarodowej. Chiñska

Nr 4 ROCZNIK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 2010

1 F. Hartig, Harmonie auf Chinesisch, „Blätter für deutsche und internationale Politik” 2008,
Heft 8, s. 95.



Republika Ludowa prowadzi typowo mocarstwow¹ politykê, przeciwdzia³a amerykañ-
skiej hegemonii i wzmacnia swoj¹ pozycjê lidera w Azji.

Unia Europejska nie zajmuje priorytetowego miejsca w chiñskiej polityce zagra-
nicznej. Na p³aszczyŸnie politycznej i militarnej licz¹ siê USA i Rosja, a w gospodar-
czej Japonia. Wspólny rynek wymusza jednak koniecznoœæ utrzymywania kontaktów
z pañstwami europejskimi w celu utrzymania dostêpu dla produktów chiñskich na ry-
nek Unii. Europa stanowi te¿ obiekt obserwacji dla oœrodków decyzyjnych i badaw-
czych, gdy¿ jej procesy integracyjne mog¹ byæ implikowane w ca³ej Azji. Chiny
wspieraj¹ UE w procesach emancypacyjnych wobec USA, szczególnie w kwestiach
stosunków zewnêtrznych i samodzielnoœci wojskowej.

Podstawow¹ form¹ wspó³pracy miêdzy Chinami a Uni¹ Europejsk¹ jest Miêdzyna-
rodowy nieformalny dialog Azja–Europa okreœlany skrótem ASEM (Asia-Europe

Meeting). Dzia³alnoœæ ASEM zosta³a uregulowana w dokumencie Asia-Europe Co-
operation Framework (AECF) przyjêtym na szczycie londyñskim w 1998 r. Podczas
szczytu w Seulu w 2000 r. przyjêto now¹ wersjê dokumentu (AECF 2000) zawieraj¹c¹
nowe wa¿ne zobowi¹zania w zakresie praw cz³owieka i rz¹dów prawa na pierwsz¹ de-
kadê XXI wieku2.

W sk³ad ASEM wchodzi 27 pañstw Unii Europejskiej, Komisja Europejska,
10 pañstw ASEAN-u oraz Chiny, Japonia, Mongolia, Indie, Pakistan i Republika Korei
Po³udniowej. Dialog pañstw Azji Wschodniej i Po³udniowo-Wschodniej z Uni¹ Euro-
pejsk¹ zapocz¹tkowano w dniach 1 i 2 marca 1996 roku w Bangkoku, gdzie w spotka-
niu wziê³o udzia³ 25 pañstw ASEAN i UE, Chiny i Korea Po³udniowa. W tym
pierwszym inauguracyjnym obecny by³ tak¿e Przewodnicz¹cy Komisji UE.

Tematem przewodnim by³y kwestie handlowe i inwestycyjne. W roku nastêpnym
18 i 19 wrzeœnia odby³o siê spotkanie 25 pañstw Azji i Europy w Bangkoku potwier-
dzaj¹ce utrzymanie konsultacji w sprawach polityki makroekonomicznej. W dniach
2–4 kwietnia 1998 r. obradowa³ w Londynie drugi szczyt europejsko-azjatycki ASEM
2 oraz forum biznesu Unii Europejskiej i Azji. Przywódcy pañstw UE i 10 pañstw Azji
poruszali problemy kryzysu gospodarczego w rozwijaj¹cych siê gospodarkach azjatyc-
kich. Spotkanie to poprzedzi³ szczyt UE–Chiny z udzia³em premiera Chin Zhu Rongji.
Kolejny szczyt pod has³em Partnership for Prosperity and Stability In the New Mile-

nium mia³ miejsce w Seulu w dniach 20–21 paŸdziernika 2000 roku z udzia³em szefów
pañstw UE i 10 pañstw azjatyckich oraz Przewodnicz¹cego Komisji Europejskiej Ro-
mano Prodi. Czwarty szczyt odby³ siê w Kopenhadze w dniach 22–24 wrzeœnia 2002 r.
z udzia³em 25 pañstw Azji i UE oraz Przewodnicz¹cego Komisji. Efektem spotkania
by³a wspólna deklaracja o wspó³pracy przeciwko miêdzynarodowemu terroryzmowi.
Pi¹te dwudniowe spotkanie mia³o miejsce 7 paŸdziernika 2004 r. w Hanoi i poœwiêcone
by³o stosunkom bilateralnym w sprawach kultury, ekonomii i rozwoju cywilizacyjnego,
zakoñczone apelem brytyjskiego wicepremiera Johna Prescotta o wspó³dzia³anie w ochro-
nie œrodowiska naturalnego i przeciwdzia³aniu zmianom klimatycznym na œwiecie3.
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Szósty szczyt odby³ siê w Helsinkach w dniach 10–11 wrzeœnia 2006 roku. Ze
wzglêdu na okr¹g³¹ 10 rocznicê ASEM by³o to najwiêksze spotkanie przedstawicieli
rz¹dów. Problematyka jak sugerowa³ tytu³ – 10 Years of ASEM; Global Challangenses
Joint Responses – dotyczy³a problemów œwiatowych i nowych wyzwañ na nad-
chodz¹ce lata. Przedmiotem obrad by³o wzajemne wspieranie i podejmowanie wspól-
nych œrodków zaradczych wobec rozprzestrzeniania siê œwiñskiej grypy, oszczêdzania
istniej¹cych Ÿróde³ energii, zmianom klimatycznym oraz zmianom zachodz¹cym w go-
spodarce œwiatowej4. W siódmym spotkaniu w Pekinie w dniach 24–25 paŸdziernika
2008 roku rozmawiano na tematy polityczne, ekonomiczne i kulturalne zwi¹zane z roz-
wojem pañstw azjatyckich i poszerzaniem wzajemnego dialogu, rozwoju wspó³pracy
pomiêdzy Azj¹ a Europ¹. Ósme kolejne spotkanie zaplanowano na 4–5 paŸdziernika
2010 roku w Brukseli, gdy¿ Belgia bêdzie w tym czasie pe³ni³a prezydencjê w UE.
W planach jest dalsza kontynuacja rozmów na temat rozwoju ekonomicznego, odpo-
wiedzialnoœci spo³ecznej, bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego i zdrowia publicznego.
Specjaln¹ uwagê nale¿y zwróciæ na Forum Biznesu, które odbêdzie siê podczas tego
szczytu, w którym udzia³ wezm¹ biznesmeni i politycy europejscy i azjatyccy. Belgia
planuje tak¿e wielk¹ wystawê dotycz¹c¹ tradycji kultury 25 pañstw europejskich (sic!)
i historii wymiany handlowej pomiêdzy Europ¹ i Azj¹ w celu promocji dzia³alnoœci
ASEM i zaprezentowania jej szerokiej opinii publicznej5.

Jedyn¹ zinstytucjonalizowan¹ form¹ wspó³pracy w ramach ASEM jest fundacja
ASEF (Asia-Europe Foundation) z siedzib¹ w Singapurze. Wed³ug danych polskiego
MSZ ASEF realizuje prawie 300 projektów, w których uczestniczy 15 tysiêcy Azjatów
i Europejczyków.

G³ówne za³o¿enia programowe strategii UE wobec Chin sformu³owane w doku-
mentach unijnych z lat 1995–2001 m.in.: A long term policy for China-Europe relations
(1995)6, Building a Comprehensive Partnership with China (1998); EU Strategy to-
wards China; Implementation of 1998 communication and Future Steps to a More
Effectives EU Policy (2001) zak³ada³y lepsz¹ koordynacjê wzajemnych stosunków7.
Unia Europejska wyznaczy³a cztery zasadnicze cele Chinom, w których realizacji
mia³a je wspieraæ. Chiny mia³y aktywnie uczestniczyæ w utrzymaniu bezpieczeñstwa
œwiatowego i regionalnego, w tym zapobiegaæ proliferacji broni nuklearnej. Chiny
mia³y dopasowywaæ swój rozwój do œrodowiska naturalnego i globalnych zasobów
oraz dbaæ o rozwój nauki, rozwój technologiczny, realizuj¹c potrzeby spo³eczeñstwa
informacyjnego, czuwaæ nad zrównowa¿onym wzrostem demograficznym, elimino-
waæ zjawisko ubóstwa, zapobiegaæ wycinaniu drzew, walczyæ z nielegaln¹ imigracj¹,
oraz kontrolowaæ i zapobieganie rozprzestrzenianiu siê chorób, AIDS, narkotyków
i przestêpczoœci. Trzecim celem by³o przestrzeganie zasad rynkowych wyznaczonych
przez WTO, a ostatnim dzia³anie na rzecz utrzymania stabilnoœci gospodarczej. Chiny
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mia³y otworzyæ siê na firmy europejskie w takim stopniu jak uczyniono to dla USA
i Japonii8.

W ramach zarysowanych planów dosz³o do spotkania w Bangkoku w 1996 roku.
Pierwszy szczyt Unia Europejska–Chiny z udzia³em premiera ChRL Zhu Rongji mia³
miejsce w ramach konferencji ASEM w Londynie w 1998 roku. W rozmowach wzi¹³
udzia³ Tony Blair pe³ni¹cy obowi¹zki przewodnicz¹cego Rady Europejskiej oraz Jaqu-
es Santer jako przewodnicz¹cy Komisji Europejskiej. Rok póŸniej 21 grudnia w Peki-
nie premier Zhu Rongij spotka³ siê z premierem Paavo Lipponenem, gdy Finlandia
sprawowa³a prezydencjê oraz z przewodnicz¹cym Komisji Romano Prodim. Na trze-
cim spotkaniu w Pekinie i czwartym w Brukseli poruszono wiele kwestii, w tym akcesji
Chin do WTO, poruszano problem Tajwanu i praw cz³owieka. Strona europejska zade-
klarowa³a, ¿e nie poprze niepodleg³oœci Tajwanu. Pi¹ty szczyt podczas spotkania
ASEM IV w Kopenhadze porusza³ kwestie wzajemnej wspó³pracy gospodarczej,
uczestnictwa Chin w WTO, nielegalnej imigracji, bezpieczeñstwa regionalnego i glo-
balnego.

Tabela 1
Kalendarz spotkañ UE–Chiny

1 1998 2 kwiecieñ Londyn

2 1999 21 grudzieñ Pekin

3 2000 24 paŸdziernik Pekin

4 2001 5 wrzesieñ Bruksela

5 2002 24 wrzesieñ Kopenhaga

6 2003 30 paŸdziernik Pekin

7 2004 8 grudzieñ Haga

8 2005 5 wrzesieñ Pekin

9 2006 9 wrzesieñ Helsinki

10 2007 28 listopad Pekin

11 2009 20 maj Praga

12 2009 30 listopad Nanjing/Chiny

�ród³o: Na podstawie kalendarza stosunków UE z Chinami od 1975 do
2010 „UE-China Relations; Chronology” na stronie Komisji Europej-
skiej European Commission – External Realtions http://ec.euro-
pa.eu/external_relations/china/index_en.htm.

Jeden z ostatnich dokumentów wydany w paŸdzierniku 2006 roku przez Komisjê
Europejsk¹ dotycz¹cy polityki wobec Chin nosi tytu³ „Closer partners, growing re-
sponsibilities”. Zawartych jest tu piêæ celów strategicznych m.in. wspieranie Chin na
drodze budowania spo³eczeñstwa pluralistycznego, propagowanie w³aœciwego rozwo-
ju, poprawa stosunków handlowych i ekonomicznych, wzmocnienie wspó³pracy bila-
teralnej oraz rozwijanie wspó³pracy na poziomie regionalnym i miêdzynarodowym.
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Unia stoi na stanowisku, ¿e wzrastaj¹cej roli Chin jako globalnego gracza powinna to-
warzyszyæ odpowiedzialnoœæ we wszystkich obszarach dzia³alnoœci. Konieczne jest
tak¿e wspieranie firm europejskich dzia³aj¹cych w Chinach i lepsza wiedza dotycz¹ca
rynku chiñskiego. Same Chiny powinny rozumieæ i doceniaæ korzyœci z otwartoœci
i dostêpu do konkurencyjnego rynku œwiatowego9.

Jedn¹ z podstawowych zasad pañstw Unii Europejskiej jest poszanowanie praw
cz³owieka. Ju¿ w latach dziewiêædziesi¹tych Unia w³¹czy³a tê tematykê do negocjacji
z pañstwami trzecimi, ubiegaj¹cymi siê o cz³onkowstwo (tzw. kryteria kopenhaskie
z 1993 r.). Wydarzenia na Placu Tian´anmen w 1989 roku by³y du¿¹ przeszkod¹ na dro-
dze otwarcia dialogu UE–Chiny. Krytyczna rezolucja Danii i dziewiêciu innych pañstw
Cz³onkowskich UE na forum Komisji Praw Cz³owieka ONZ w 1997 roku by³a tego do-
wodem. W ramach Europejskiej Inicjatywy dla Demokracji i Praw Cz³owieka odby³y
siê w latach 2001–2003 liczne seminaria, na których, w ramach kontaktów akademic-
kich, prowadzone s¹ projekty kooperacyjne ze stron¹ chiñsk¹ na temat kary œmierci,
zakazu tortur, prawa do edukacji, tworzenia i ochrony praw cz³owieka i metod imple-
mentacji ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych praw jednostki. Ten polityczny
dialog pomiêdzy UE a Chinami przynosi pewne rezultaty i tworzy fundamentalne ele-
menty takiego dialogu. Strona chiñska coraz czêœciej orzeka karê œmierci w zawiesze-
niu, co pozwala j¹ zweryfikowaæ przez S¹d Najwy¿szy. Tworzone i wdra¿ane s¹
przepisy prawa zapobiegaj¹ce torturom w wiêzieniach i komisariatach. W wybranych
prowincjach prowadzone s¹ eksperymentalne programy demokracji lokalnej. W orga-
nizowanych wyborach do w³adz lokalnych kandydaci KPCh nie zyskuj¹ czêsto popar-
cia, ale fakt ten akceptuj¹ w³adze chiñskie. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e dalszy postêp mo¿liwy
jest jedynie poprzez zwiêkszenie œwiadomoœci chiñskich desydentów i uznaniu uni-
wersalizmu praw cz³owieka. Te jednak s¹ inaczej rozumiane przez ludzi Zachodu, co
nie koresponduje z za³o¿eniami polityki chiñskiej10.

Parlament Europejski 10 kwietnia 2008 roku wezwa³ pañstwa unii do bojkotu cere-
monii otwarcia igrzysk w Pekinie za krwawe st³umienie protestów w Tybecie. Wspól-
nego stanowiska nie osi¹gniêto. Do Polski w grudniu 2008 roku przyjecha³ duchowy
przywódca Tybetañczyków. Na terenie Polski z Dalajlam¹ spotka³ siê tak¿e prezydent
Francji Nicolas Sarkozy. Te spotkania mia³a negatywne konsekwencje dla stosunków
Chin z Uni¹ Europejsk¹, i które w konsekwencji odwo³a³y szczyt z Uni¹ Europejsk¹,
maj¹cy siê odbyæ w grudniu 2008 roku11.

Dla Chin w relacjach z Uni¹ Europejsk¹ najwa¿niejszymi europejskimi partnerami
pozostaje tzw. „wielka pi¹tka”, czyli Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania oraz
W³ochy. Z Niemcami Chiny nawi¹za³y stosunki w paŸdzierniku 1972 roku i rozwija³y
pomyœlnie a¿ do wydarzeñ na placu Tienanmen, kiedy to Niemcy wprowadzi³y sank-
cje. Po roku 1990 stosunki zaczê³y siê intensywnie rozwijaæ, a dwie wizyty kanclerza
Schrödera w 1999 roku by³y tego dowodem. Od roku 2002 Chiny s¹ po USA drugim
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co do wielkoœci rynkiem eksportowym Niemiec wœród rynków pozaeuropejskich.
W 1972 roku niemieckie przedsiêbiorstwa eksportowa³y towary wartoœci 270 milio-
nów dolarów, a w 2009 36,5 miliardów euro. W inwestycjach bezpoœrednich Niemcy
s¹ najwiêkszym europejskim inwestorem w Chinach, pozostaj¹c jednak w tyle za
Hongkongiem, USA, Kore¹ Po³udniow¹ i Tajwanem. W roku 2009 zainwestowano
17 miliardów dolarów. Warto te¿ dodaæ, ¿e oko³o 25 tysiêcy studentów chiñskich stu-
diuje w Niemczech (stan na 2009 r.)12.

Na relacje niemiecko-chiñskie cieniem k³adzie siê aktywnoœæ wywiadu gospo-
darczego. Chiñscy agenci penetruj¹ najwa¿niejszego swojego partnera handlowego na
starym kontynencie, wykorzystuj¹c w³asne s³u¿by informacyjne. Wed³ug Johanesa
Schmalza, szefa Urzêdu Ochrony Konstytucji Landu Badenii Wirmtebergii, 60%
wszystkich podejrzanych przypadków dotyczy Chiñskiej Republiki Ludowej13. Kom-
putery w kancelarii rz¹du federalnego i w Ministerstwie Spraw Zagranicznych ata-
kowane s¹ przez cyfrowe armie Trojan, niewidoczne programy szpiegowskie – za
którymi wed³ug wiceprezydenta ds. ochrony przed szpiegostwem w UOK Hansa Elma-
ra Remberga stoi grupa hakerów chiñskiej armii ludowej – przesy³ane w formie refe-
ratów w Power Point z Korei Po³udniowej. W wyniku tych niewybrednych ataków
towarzyszy stronie niemieckiej uczucie rozczarowania i niesmaku. Zarówno kanclerz
Gerhard Schröder, jak i jego nastêpczyni Angela Merkel pomimo ogólnoœwiatowej
krytyki w³adz chiñskich za ³amanie praw cz³owieka i „grzechy” ekologiczne zabiegali
o przyjazne stosunki z Chinami. Zamiast uczciwych relacji kradzione s¹ laptopy ze sta-
nowisk targowych, dane z kalkulatorów firmowych oraz plany konstrukcyjne, które
ka¿da firma ma obowi¹zek przes³aæ zanim uzyska dostêp do chiñskiego rynku. Dzia³al-
noœæ chiñskich naukowców i studentów w instytutach badawczych nie bazuje na za-
sadach kooperacji i wymiany, a na kopiowaniu i powielaniu niemieckiej myœli
technologicznej. Ich skontrolowanie jest o tyle trudne, ¿e tworz¹ w³asne, hermetyczne
ko³a naukowe14.

Stosunki brytyjsko-chiñskie maj¹ d³u¿sz¹ tradycjê. Wielka Brytania uzna³a Chiñ-
sk¹ Republikê Ludow¹ ju¿ w 1950 roku, ale powa¿nym problemem by³a kwestia
Hongkongu, a¿ do roku 1984, kiedy podpisano porozumienie o powrocie Hongkongu
pod zwierzchnictwo Chin w 1997 roku. Wielka Brytania jest najwiêkszym inwestorem
spoœród pañstw UE, uczestniczy w 2700 projektach gospodarczych i dzia³a na niwie
kulturalnej, naukowo-technicznej i edukacyjnej.

Stosunki z Francj¹ nie nale¿a³y do najlepszych i uleg³y poprawie dopiero po podpi-
saniu zobowi¹zania, ¿e Francja nie bêdzie zezwalaæ na dostawê broni do Tajwanu.
W³ochy podpisa³y z Chinami porozumienie o otwarciu nierz¹dowych przedstawi-
cielstw handlowych w 1964 r., a stosunki dyplomatyczne nawi¹zano w roku 1970. Trzy
lata póŸniej nawi¹za³a je Hiszpania, która natê¿y³a kontakty polityczne na pocz¹tku lat
dziewiêædziesi¹tych.
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13 J. Dahlkamp, M. Rosenbach, Besoffen vor Glück, „Der Spiegel” z 27.08.2007, s. 28.
14 M. Fröhlingsdorf, F. Hornig, W. Wagner, Prinzip Sandkorn, „Der Spiegel” z 27.08.2007,

s. 19–27.



W krêgu zainteresowañ UE pozostaj¹ œwiatowe potêgi Chiny, Rosja, Indie, Korea
Po³udniowa i USA. W ostatnich latach wskutek utrwalania stosunków gospodarczych
z Chinami nast¹pi³ gwa³towny wzrost wymiany handlowej, wskutek czego Chiny sta³y
siê drugim – co do wielkoœci – po USA partnerem handlowym UE. Jednak wymiana
handlowa w roku 2009 zmniejszy³a siê z powodu pogorszenia koniunktury gospodar-
czej i wynios³a 326 mld euro . Przedsiêbiorstwa europejskie napotykaj¹ na bariery przy
wejœciu na rynek chiñski, które nie s¹ zgodne z regu³ami WTO. W roku 2009 podpisano
wspólny plan w sprawie wspó³dzia³ania w egzekwowaniu w³asnoœci intelektualnej
przez organy celne. Celem by³a poprawa kontroli wywozu podrobionych towarów
z Chin. Podpisano tak¿e umowê o wspó³pracy w ramach zwalczania nielegalnego przy-
wozu prekursorów narkotyków z Chin15.

Relacje z Polsk¹

Polska jest najwiêkszym partnerem gospodarczym Chin w Europie Centralnej pod
wzglêdem obrotów i importu oraz drugim, po Wêgrzech, pod wzglêdem eksportu do
Chin. Wed³ug wstêpnych ocen wymiana handlowa Polski i Chin wynios³a w 2009 r.
11 mld euro, przy czym eksport osi¹gn¹³ wartoœæ miliarda euro, a import blisko
10 mld euro. Chiñska firma wygra³a przetarg na budowê dwóch odcinków autostrady
z okolic £odzi do Warszawy. W polskim eksporcie wed³ug danych Ministerstwa Go-
spodarki RP najwiêkszy udzia³ maj¹ pó³produkty z metali nieszlachetnych (38,9%),
maszyny (25,2%) i produkty przemys³u chemicznego (13,0%). W ujêciu towarowym
w pierwszej dziesi¹tce towarów znajduj¹ siê miedŸ, kaprolaktam, obudowy górnicze,
izocyjaniany, elementy kierownic samochodów i silników elektrycznych, oktanol,
rudy o³owiu, silniki spalinowe, poliamidy, kauczuk i wa³y napêdowe. Udzia³ wyrobów
wysokoprzetworzonych w eksporcie w 2009 roku wzrós³ z 29 do 32%.

W imporcie do Polski ponad po³owê stanowi¹ wyroby przemys³u elektromaszyno-
wego (54,8%). Wa¿n¹ kategori¹ s¹ tak¿e wyroby w³ókiennicze (13,1%), oraz wyroby
ró¿ne (g³ównie meble i zabawki – 6,5%). Do najwa¿niejszych produktów w imporcie
z Chin do Polski w 2009 roku nale¿a³y komputery, aparaty telefoniczne, czêœci i akce-
soria komputerowe i telefoniczne, transformatory, zestawy ubraniowe, maszyny dru-
karskie, zabawki, walizki i torby oraz bluzy i swetry16.

Na przeszkodzie do rozwoju eksportu staj¹ pozataryfowe bariery w dostêpie do ryn-
ku chiñskiego. Chiny od 30 lat d¹¿¹ do rozwoju rodzimych zdolnoœci wytwórczych
przy wykorzystaniu zagranicznych technologii, surowców i kapita³u. Ponadto w bran-
¿ach traktowanych priorytetowo jak np. przemys³ samochodowy, inwestor zagraniczny
nie mo¿e posiadaæ wiêkszoœci kapita³u. W sektorze budowlanym trzeba wykazaæ siê
d³ugoletnim doœwiadczeniem na rynku by móc ubiegaæ siê o realizacjê projektów.
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15 Komisja Europejska (wyd.), Sprawozdanie ogólne dotycz¹ce dzia³alnoœci Unii Europejskiej
2009, Unia Europejska 2010, http://www.europa.eu/generalreport/pl/2009/files/rg2009_pl.pdf.

16 Wydzia³ Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polski w Pekinie –
http://beijing.trade.gov.pl/wspolpracadwustronna/article/detail,1092_struktura_towarowa_wymiany
(dostêp 3.09.2010).



Zak³adaj¹c firmê handlow¹ z kapita³em zagranicznym nale¿y siê liczyæ z d³ugotrwa³¹
procedur¹ zatwierdzaj¹c¹, czasoch³onne s¹ tak¿e procedury certyfikacji wyrobów
przemys³owych. Istniej¹ zakazy importu szeregu artyku³ów rolno-spo¿ywczych. Dobr¹
ilustracj¹ trudnoœci w wyeksportowaniu towarów do Chin jest porównanie liczby eks-
porterów z Polski do Chin (ok. 1200 firm) do liczby importerów towarów z tego kraju
na nasz rynek (ponad 17 tys. firm). Trzeba jednak obiektywnie przyznaæ, ¿e Chiny dys-
ponuj¹ znacznie szersz¹, a przede wszystkim tañsz¹ ofert¹ towarow¹ w eksporcie.

Spoœród ró¿norodnych pozataryfowych barier w dostêpie do rynku chiñskiego, do
najwiêkszych przeszkód nale¿¹ kwoty i licencje, nieprzejrzystoœæ regulacji prawnych,
postêpowania ochronne i antydumpingowe, regu³y standaryzacji, certyfikacji i norm
technicznych; wymagania finansowe dla zagranicznych inwestorów, wysokie koszty
akwizycji i reklamy oraz bariera jêzykowa i kulturowa.

W ostatnich latach wzros³a liczba wzajemnych wizyt, spotkañ i wystêpów zespo³ów
ludowych. 12 prowincji chiñskich wspó³pracuje z polskimi miastami. Na Uniwersyte-
cie Jagielloñskim w Krakowie funkcjonuje od 2004 roku Instytut Konfucjusza, a nie-
dawno otwarto kolejne filie na Uniwersytecie w Poznaniu, Wroc³awiu i Politechnice
Opolskiej17.

W zakresie projektów z zakresu ochrony œrodowiska w³adze chiñskie k³ad¹ du¿y
nacisk na wszelkie dzia³ania w dziedzinie zwiêkszenia ochrony œrodowiska naturalne-
go. Spodziewana jest znaczna liczba nowych projektów, w przygotowaniach i realiza-
cji których ma szansê zaistnieæ strona polska. Szczególny wzrost aktywnoœci firm
chiñskich odnotowano w zakresie mo¿liwej realizacji projektów infrastrukturalnych
w Polsce (autostrady, drogi, stadiony sportowe, budownictwo miejskie). Na wzrost ak-
tywnoœci w tym zakresie wp³ywa przyznanie Polsce prawa wspó³organizacji EURO
2012, jak i znaczne dotacje z bud¿etu UE przewidziane na rozbudowê infrastruktury
w najbli¿szych kilku latach.

Roœnie liczba turystów chiñskich odwiedzaj¹cych Polskê, czemu sprzyja Memo-

randum of Understanding pomiêdzy UE a Chinami, dotycz¹ce przyznania Chinom
statusu ADS (Approved Destination Status). Wymianie turystycznej sprzyja tak¿e
przynale¿noœæ Polski do strefy Schengen.

Przysz³oœæ ma wspó³praca naukowo-techniczna, a w szczególnoœci badania do-
tycz¹ce zmian klimatycznych, w tym produkcja energii, biotechnologie oraz zdrowie
i produkcja zdrowej ¿ywnoœci. W³adze ChRL zachêcaæ bêd¹ wiod¹ce miêdzynarodowe
oœrodki badawcze i uniwersytety do otwierania, wraz z chiñskimi partnerami, laborato-
riów maj¹cych w znaczny sposób zwiêkszyæ krajowe mo¿liwoœci, w takich dziedzi-
nach jak zaawansowane technologie. Jest to równie¿ szansa dla polskich oœrodków
naukowych i badawczych na to, aby zaistnieæ w dziedzinie naukowo-technicznej na
rozwijaj¹cym siê bardzo dynamicznie rynku. Perspektywicznie mog¹ powstaæ projekty
w dziedzinie bezpieczeñstwa pracy w górnictwie wêglowym, w tym wspólne opraco-
wywanie pe³nych systemów górniczych przystosowywanych do warunków chiñskich
oraz projekty z zakresu przemys³u lotniczego. W dalszej kolejnoœci pozytywne per-
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17 Oficjalna strona Ambasady Chiñskiej w Polsce – http://www.chinaembassy.org.pl/pol/zbgxt/
t711037.htm (dostêp 3.09.2020).



spektywy wspó³pracy rysuj¹ siê w dziedzinach biotechnologii, informatyki oraz tech-
nologii zwi¹zanych z efektywnym wykorzystaniem odnawialnych Ÿróde³ energii18.

P³aszczyzny wspó³pracy

Stosunki miêdzynarodowe

Od roku 1994 zaczêto prowadziæ wspólne konsultacje na ró¿nych szczeblach instytu-
cjonalnych, w tym konsultacje ministrów spraw zagranicznych, dyrektorów generalnych,
szefów departamentów politycznych, ambasadorów UE w Pekinie oraz spotkania przed-
stawicieli rz¹du ChRL i Komisji Europejskiej. Dotyczy³y one praw cz³owieka, ochrony
w³asnoœci intelektualnych, ochrony œrodowiska naturalnego, edukacji, ubezpieczeñ
spo³ecznych, zatrudnienia, wspó³pracy prawnej, naukowo-technicznej, przemys³owej,
transportu, finansów, ce³ polityki przemys³owej, lotnictwa cywilnego, informatyki. Od
po³owy lat 90. ma miejsce intensywna wymiana delegacji partii politycznych o ró¿nych
orientacjach, co stanowi zupe³nie nowe doœwiadczenie w warunkach chiñskich.

Stosunki gospodarcze

Po rozszerzeniu UE do 25 pañstw UE sta³a siê pierwszym partnerem handlowym,
a Chiny drugim dla UE.

UE jest najwiêkszym dostawc¹ technologii i urz¹dzeñ do ChRL, w tym projektu na-
wigacji satelitarnej Galileo. Uruchomiono tak¿e najwiêksze programy wspó³pracy na-
ukowo-technicznej (UE-China Framework Programme), w takich dziedzinach jak
biotechnologia, zdrowie, ¿ywnoœæ, nanotechnologia, energia, ochrona œrodowiska, medy-
cyna (SARS), informatyka, atomistyka (Euroatom-China Research and Development).

Stosunki kulturalne

Kultura chiñska sta³a siê orê¿em promocji i zwiêkszenia presti¿u tego kraju na arenie
miêdzynarodowej. Otwarto centra kulturalne w Pary¿u (2004), Berlinie (2005), a tak¿e
w Brukseli, Londynie, Rzymie i Madrycie. W Chinach istniej¹ Instytuty Kultury Nie-
miec, Francji, Wielkiej Brytanii, W³och. Dodatkowo UE gwarantowa³a w 2004 roku 250
stypendiów dla studentów i aspirantów w ramach programu Erasmus Mundus China
Window. Po restrykcjach wprowadzonych w USA po 11 wrzeœnia wzros³a liczba stu-
dentów zarejestrowanych na uczelniach wy¿szych UE (po³owa w Wielkiej Brytanii).

Stosunki wojskowe

W dziedzinie wojskowej od 1989 roku istniej¹ raczej relacje narodowe, a nie unijne,
g³ównie z Francj¹, Wielk¹ Brytani¹. S¹ to np. wspólne ograniczone manewry morskie
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18 Oficjalna strona Ministerstwa Gospodarki – www.mg.gov.pl/wspolpraca z zagranica/Wspol-
praca-gospodarcza-Polski-z-krajami-wschodnimi-i-pozaeuropejskimi/Chiny.htm (dostêp: 5.09.2010).



w dziedzinie poszukiwañ i ratownictwa morskiego. Brytyjczycy uczestnicz¹ w progra-
mach szkoleniowych personelu wojskowego ChAL-W, zaanga¿owanego w misjach
pokojowych. Oficerowie chiñscy s¹ s³uchaczami wy¿szych uczelni wojskowych
w RFN, Francji, Wielkiej Brytanii. G³ównym dostawc¹ sprzêtu wojskowego nie objê-
tego embargiem s¹ Francja, W³ochy i Wielka Brytania, ale w 95% Chiny importuj¹
broñ i wyposa¿enie z Rosji19. Poniewa¿ pañstwa europejskie s¹ prawie nieobecne
w Azji, problemy militarne nie wp³ywaj¹ na wzajemne stosunki. Jedyn¹ wra¿liw¹ kwe-
sti¹ pozostaje sprzeda¿ uzbrojenia dla Tajwanu, w szczególnoœci gdy chodzi o broñ
najnowszej generacji. Strategiê militarn¹ wypracowa³y Chiny w latach 80. znan¹ jako
„odpowiednia si³a narodowa” obowi¹zuj¹c¹ tak¿e w XXI wieku. Zasadniczymi jej
elementami s¹ jednoœæ narodowa, stabilizacja, niezale¿noœæ. St¹d nieprzejednane sta-
nowisko wobec Tajwanu, zbuntowanej prowincji Chin, modernizacja struktury ekono-
micznej, a chiñska armia podporz¹dkowana jednej partii ma byæ stra¿nikiem tego
programu20.

Podsumowanie

Istotnym problemem w relacjach miêdzy UE a Chinami s¹ prawa cz³owieka. Chiny
g³osowa³y przeciwko powo³aniu sta³ego Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego, orze-
kaj¹cego w sprawach powa¿nych naruszeñ prawa humanitarnego. Bombardowanie
Jugos³awii przez NATO w 1999 r. dostarczy³o stronie chiñskiej dodatkowych argumen-
tów. Nierozwi¹zanymi problemami pozostaj¹ kwestie Tybetu, Sekty Falun Gong,
Koœcio³a katolickiego, uchodŸców i nielegalnego przerzutu ludzi na zachód oraz prze-
stêpczoœæ zorganizowana.

Równie¿ obecnoœæ Chin w WTO jest raczej symboliczna, zdaniem komisarza UE
ds. handlu Petera Mendelsona Republika Chiñska pozostaje ci¹gle na obrze¿ach orga-
nizacji, partycypuj¹c w korzyœciach, a nie w obowi¹zkach21. Kradzie¿ potencja³u inte-
lektualnego krajów Unii Europejskiej, w szczególnoœci niemieckiego know-how nie
przystoi na otwartym rynku wymiany handlowej, gdzie wiedza i dorobek technologicz-
ny osi¹gany przez pokolenia, jest najcenniejszym towarem.

Stosunki Chin z UE do „jesieni ludów” w 1989 roku kszta³towane by³y przez bipo-
larny uk³ad si³ USA–ZSRR. UE, w przeciwieñstwie do USAnie ma ¿adnych strategicz-
nych celów w Azji i wraz z Chinami reprezentuj¹ zbli¿one stanowiska wobec polityki
zagranicznej Ameryki. Zarówno Chiny, jak i UE nie s¹ zainteresowane konfrontacj¹
z USA i staraj¹ siê rozwijaæ w³asne, niezale¿ne stosunki. Samo porozumienie mentalne
jest ³atwiejsze ni¿ z USA, gdy¿ pañstwa europejskie maj¹ bogat¹ spuœciznê ruchów le-
wicowych i nie s¹ tak antykomunistyczne jak Amerykanie.
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19 Zob. szerzej, Stosunki miêdzynarodowe Chin, „Azja–Pacyfik. Rocznik” 2006, t. 9, Toruñ 2006,
s. 119–121.

20 D. Zbytek, Azjatycka szachownica, Warszawa 2008, s. 138.
21 M. Fröhlingsdorf, F. Hornig, W. Wagner, op. cit., s. 20.
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