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Wprowadzenie

S

tosunki handlowo-ekonomiczne Unii Europejskiej z Chiñsk¹ Republik¹ Ludow¹
w pierwszej dekadzie XXI wieku uleg³y znacznemu rozwojowi, co wynika ze wspólnych interesów. Unia Europejska jest obecnie dla Chin najwiêkszym zagranicznym rynkiem zbytu, i bezpoœrednio po Japonii stanowi najwiêksze Ÿród³o pochodzenia towarów
zagranicznych. Wœród krajów cz³onkowskich Unii Europejskiej, najwiêkszy udzia³
w wymianie handlowej z Chinami maj¹ takie pañstwa jak Republika Federalna Niemiec, Wielka Brytania, Francja W³ochy i Holandia.
Pewnym problemem dla UE jest jednak rosn¹ca potêga handlowa Chin1. Kraj ten umiejscawiany jest w grupach pañstw o szybkim wzroœcie konkurencyjnoœci takich jak Brazylia,
Rosja, Indie, Chiny (BRIC)2, BRICSAM3, czy te¿ BASIC (Brazil, South Africa, India, China)4, które wzmacniaj¹ swoje pozycje we wspó³czesnym wielobiegunowym œwiecie5. Si³a
tych ostatnich pañstw szczególnie wzros³a w okresie przed³u¿aj¹cego siê kryzysu ekonomicznego gospodarki œwiatowej z prze³omu pierwszego i drugiego dziesiêciolecia XXI wieku.
Wi¹¿e siê to z reakcj¹ na zjawiska kryzysowe czêsto porównywane z g³êbok¹ depresj¹ gospodarcz¹ pocz¹tków lat trzydziestych XX wieku6. Warto zaznaczyæ, ¿e szczególnie grupa
BASIC, w której znajduj¹ siê tak¿e Chiny, w obecnych warunkach rozwoju, po konferencji
klimatycznej w Kopenhadze, mo¿e zast¹piæ grupê G77, która po konferencji w Bandungu
w Indonezji w 1955 r. zosta³a utworzona w 1965 roku dla reprezentowania interesów pañstw
rozwijaj¹cych siê w toku ró¿nego rodzaju rokowañ miêdzynarodowych dotycz¹cych tak¿e
pañstw s³abo rozwiniêtych na przyk³ad na forum UNCTAD7, a jej rola wspó³czeœnie uleg³a
os³abieniu.
1
Szerzej zob. Z. W. Puœlecki, M. Walkowski, T. R. Szymczyñski, Unia Europejska wobec wzrostu konkurencyjnoœci Brazylii, Rosji, Indii i Chin (BRIC), Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2011, s. 5–366; A. F. Cooper,
T. M. Shaw, A. Antkiewicz, The Logic of the BRICSAM Model for Global Governance: Do Acronyms Make Sense?,
in: North and South in the World Political Economy, eds. R. Reuveny, W. R. Thompson, Blackwell Publishing Ltd.,
Malden USA–Oxford UK–Carlton Victoria Australia 2008.
2
Zob. Z. W. Puœlecki, M. Walkowski, T. R. Szymczyñski, Unia Europejska wobec wzrostu konkurencyjnoœci
Brazylii, Rosji, Indii i Chin (BRIC)..., op. cit., s. 5–366.
3
BRICSAM – Brazil, Russia, India, China, South, Africa, Mexico, (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Republika
Po³udniowej Afryki, Meksyk).
4
BASIC – Brazil, South Africa, India, China (Brazylia, Republika Po³udniowej Afryki, Indie, Chiny). Zob.
M. Terhalle, Reciprocal Socialization: Rising Powers and the West, „International Studies Perspectives”, A Journal
of the International Studies Association, Vol. 12, No 4, November 2011, s. 341.
5
K.-D. Frankenberger, Flickenteppich, „Frankfunter Allgemeine Zeitung”, No 1, January 7, 2010.
6
Zob. M. Terhalle, Reciprocal Socialization: Rising Powers and the West..., op. cit., s. 341.
7
UNCTAD – United Nations Conference on Trade and Development – Konferencja Narodów Zjednoczonych
do Spraw Handlu i Rozwoju.
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Celem g³ównym opracowania by³o przedstawienie nowych zjawisk w stosunkach handlowo-ekonomicznych Unii Europejskiej z Chiñsk¹ Republik¹ Ludow¹. Do celów szczegó³owych natomiast nale¿a³o wskazanie podstaw pog³êbiania wspó³pracy, dynamiki wymiany
handlowej i pobudzania gospodarek obu stron w warunkach kryzysu. Takim celem by³o równie¿ ukazanie przyspieszenia rozwoju stosunków dwustronnych i zasadniczych p³aszczyzn
wzajemnej wspó³pracy.

1. Podstawy pog³êbiania wspó³pracy, dynamika wymiany handlowej
i pobudzanie gospodarek w warunkach kryzysu
Rezultatem zmian w ¿yciu politycznym i gospodarczym Chin, a tak¿e rosn¹cego znaczenia Pañstwa Œrodka w polityce europejskiej, by³o podjêcie, podczas dziewi¹tego szczytu
UE–Chiny, który odby³ siê we wrzeœniu w 2006 roku, decyzji o rozpoczêciu negocjacji
w sprawie podpisania nowego Porozumienia o Partnerstwie i Wspó³pracy miêdzy Chinami
a Uni¹ Europejsk¹ (China–EU Partnership and Cooperation Agreement, PCA), w którym zamierzano usankcjonowaæ strategiczne partnerstwo miêdzy stronami, obejmuj¹ce ponad
20 dziedzin wspó³pracy. Dokument ten jest symbolem przemian w stosunkach unijno-chiñskich i œwiadczy o ich wejœciu w nowy etap. Zast¹pi³ on obowi¹zuj¹cy od 1985 r. Uk³ad
w Sprawie Handlu i Wspó³pracy Gospodarczej.
Negocjacje dotycz¹ce Porozumienia o Partnerstwie i Wspó³pracy miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a Chinami rozpoczê³y siê w po³owie stycznia 2007 r. Jednak¿e ju¿ w paŸdzierniku
2006 r. UE opublikowa³a dokument UE–Chiny: Bli¿si Partnerzy, Rosn¹ca Odpowiedzialnoœæ
(EU–China: Closer Partners, Growing Responsibilities). Chiny w tym czasie by³y ju¿
rosn¹c¹ si³¹ polityczn¹ w stosunkach miêdzynarodowych8. Z tych te¿ powodów UE d¹¿y³a do
pog³êbiania i zintensyfikowania strategicznego partnerstwa z tym pañstwem. Jednoczeœnie
do materia³u do³¹czono stanowisko na temat handlu i inwestycji pod nazw¹ Konkurencja
i Partnerstwo (Competition and Partnership), w którym wyliczono priorytety unijnej polityki
handlowej i inwestycyjnej w stosunku do Chin, zwi¹zane m.in. z wype³nianiem przez
Chiñsk¹ Republikê Ludow¹ zobowi¹zañ, wynikaj¹cych z ich cz³onkostwa w Œwiatowej Organizacji Handlu (World Trade Organization, WTO), liberalizacj¹ rynku chiñskiego oraz
ochron¹ praw w³asnoœci intelektualnej9.
W rezultacie zawartych porozumieñ stosunki miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a Chinami w koñcu
pierwszej dekady XXI wieku uleg³y dalszej intensyfikacji. Do pewnego stopnia ich rozwój
jest naturaln¹ konsekwencj¹ imponuj¹cego wzrostu gospodarczego w Chinach i coraz wiêkszego znaczenia tego pañstwa na arenie miêdzynarodowej jako wa¿nego partnera politycznego10. Znacz¹cy impuls do szybkiego rozwoju dwustronnych relacji wynika³ tak¿e ze wspólnych
interesów, istniej¹cych miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a Chinami. Komplementarnoœæ interesów

8
Zob. R. Rosecrance, Power and International Relations: The Rise of China and Its Effects, „International Studies Perspectives”, A Journal of the International Studies Association, Vol. 7, No 1, February 2006, s. 33.
9
Z. W. Puœlecki, The International Trade Liberalisation Under WTO and a Global Economy, in: Business Interaction in a Global Economy, eds. M. Koz³owski, A. Kacprzyk, Copyrights by Congress of Political Economists,
USA, Wilkes-Beijing 2006; B. M. Hoekman, M. M. Kostecki, The political economy of the world trading system; the
WTO and beyond, Oxford University Press, Oxford 2001.
10
Zob. R. Rosecrance, Power and International Relations: The Rise of China and Its Effects..., op. cit., s. 33.
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Unii Europejskiej i Chin jest widoczna w takich dziedzinach jak wielostronnoœæ i zrównowa¿ony rozwój w stosunkach miêdzynarodowych11.
W dokumencie opublikowanym w dniu 24 paŸdziernika 2006 r. przedstawiciele UE
stwierdzili, ¿e dotychczasowa wspó³praca jest korzystna dla obu stron, lecz Chiny powinny
zrobiæ wiêcej, aby przekonaæ Europejczyków, ¿e nie stanowi¹ zagro¿enia konkurencyjnego
dla UE. Przed³u¿aj¹cy siê kryzys gospodarczy wp³yn¹³ tak¿e na nasilenie siê sporów w handlu
dwustronnym, które wynikaj¹ g³ównie ze wzrostu liczby wszczynanych przez UE postêpowañ antydumpingowych przeciw Chinom.
Warto zauwa¿yæ, ¿e Chiny obecnie sta³y siê drugim najwiêkszym partnerem handlowym
Unii Europejskiej, przede wszystkim w powodu powa¿nego wzrostu importu. Ujemne saldo
wymiany handlowej osi¹gnê³o ju¿ najwy¿szy poziom wœród najwiêkszych partnerów handlowych Unii Europejskiej (wykres 1). Wy¿sza dynamika importu z Chin od tempa wzrostu eksportu do tego kraju doprowadzi³a do powstania deficytu handlowego w wymianie UE
z Chinami, który spowodowany jest wzrostem wzajemnych stosunków ekonomicznych.
Wykres 1. G³ówni partnerzy handlowi Unii Europejskiej w 2009 roku (w mld euro)
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ród³o: Opracowanie na podstawie danych Eurostat.

Deficyt handlowy wynika przede wszystkim ze specyfiki stosunków handlowych miêdzy
Uni¹ a Chinami. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje przedstawienie wartoœci wymiany handlowej Unii Europejskiej z Chinami w latach 1999–2009 (wykres 2). Analizuj¹c wykres, mo¿na
11
D. Press, D. A. Mazmanian, Understanding to a Sustainable Economy, in: Environmental Policy: New Directions for the Twenty-First Century, eds. N. J. Vig, M. E. Kraft, CQ Press, a Division of Congressional Quarterly Inc.,
Washington, D.C. 2003; Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównowa¿onego rozwoju sprzyjaj¹cego
w³¹czeniu spo³ecznemu, COM 2020 wersja ostateczna, Bruksela, 3.03.2010.
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zauwa¿yæ, ¿e najwiêkszy wzrost handlu Unii Europejskiej z Chinami nast¹pi³ w latach
1999–2008. W 2009 roku zanotowano natomiast spadek wielkoœci wymiany handlowej
w wyniku kryzysu gospodarczego. Na przestrzeni dziewiêciu lat (1999–2008) wielkoœæ importu wzros³a niemal piêciokrotnie. W 1999 roku import towarów Unii Europejskiej z Chin
wyniós³ 52,6 miliardów euro, a w roku 2008 ju¿ 247,9 miliardów euro. Wartoœæ eksportu
w tym czasie wzros³a ponad czterokrotnie. Dynamika wymiany handlowej UE z Chinami
w badanym okresie by³a zró¿nicowana, jednak¿e w tym czasie import sta³ siê ju¿ trzykrotnie
wy¿szy od eksportu, co powodowa³o ujemne saldo wymiany handlowej Unii Europejskiej
z Chinami. By³o ono wysoce ujemne, a jego wartoœæ do 2008 roku ci¹gle wzrasta³a. Najwiêkszy wzrost deficytu handlowego zanotowano w latach 2002–2008. W roku 2002 ró¿nica miêdzy importem a eksportem wynosi³a 55 miliardów euro, natomiast w roku 2008 wartoœæ
deficytu wynios³a a¿ 169,5 miliardów euro. Nale¿y przy tym podkreœliæ, ¿e w okresie dziewiêciu lat nast¹pi³ wzrost nierównowagi handlowej prawie o 403%.
Wykres 2. Wartoœæ wymiany handlowej Unii Europejskiej z Chinami w latach 1995–2009
w mld euro
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Czynnikiem, który przyczyni³ siê do wzrostu eksportu Unii Europejskiej do Chin w latach
1999–2008 by³o przede wszystkim wysokie tempo wzrostu PKB w Chinach utrzymuj¹ce siê
od lat osiemdziesi¹tych XX wieku. Warto zaznaczyæ, ¿e œrednie tempo wzrostu PKB w latach
1978–2008 roku wynios³o 9,89%. Rozwój gospodarczy Chin spowodowa³ przede wszystkim
wzrost zapotrzebowania na surowce i paliwa. Wzrost popytu natomiast przyczyni³ siê do
wzrostu eksportu surowców energetycznych z Unii Europejskiej, co przejawi³o siê tak¿e we
wzroœcie znaczenia tej grupy towarowej w dwustronnej wymianie handlowej.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e wzrost importu Chin powoduje wzrost cen surowców na rynku
œwiatowym. Dziêki wyodrêbnieniu siê w Chinach klasy œredniej zwiêkszy³ siê tak¿e popyt na
dobra o wysokiej wartoœci przede wszystkim pochodz¹ce z przemys³u motoryzacyjnego.
Istotny wp³yw na wzrostu eksportu towarów Unii Europejskiej do Chin wywar³a tak¿e liberalizacja gospodarki i ³atwiejszy dostêp do rynku po przyst¹pieniu Chin do Œwiatowej Organizacji Handlu (WTO) w 2001 roku oraz rosn¹ca aktywnoœæ korporacji europejskich
w Chinach12. Mimo i¿ p³ace w Chinach wzrasta³y, to koszty pracy by³y bardzo niskie g³ównie
ze wzglêdu na brak sk³adek emerytalnych, ubezpieczenia spo³ecznego i niskich podatków, co
wykorzystuj¹ korporacje transnarodowe.
Wzrost wartoœci importu Unii Europejskiej z Chin wynika³ przede wszystkim z korzystnego
dla chiñskich eksporterów kursu juana w stosunku do euro, przy równoczesnej deprecjacji dolara
wobec juana, która spowodowa³a zmniejszenie konkurencyjnoœci chiñskich produktów w Stanach Zjednoczonych, wzbudzaj¹c zainteresowanie rynkami europejskimi. Wa¿nym czynnikiem
wp³ywaj¹cym na przyspieszenie tempa wzrostu importu Unii Europejskiej z Chin by³o jej rozszerzenie w latach 2004 i 2007 o dziesiêæ pañstw z Europy Œrodkowo-Wschodniej i dwa pañstwa
z Basenu Morza Œródziemnego13, co przyczyni³o siê do znacznego powiêkszenia rynku konsumentów w Unii Europejskiej o ok. 20%. Chiny przystêpuj¹c do Œwiatowej Organizacji Handlu 11 listopada 2001 roku14 uzyska³y tak¿e poprawê dostêpu do unijnego rynku. W 2005 roku
wygas³o te¿ Porozumienia Wielow³óknowe (Multi Fibre Agrement) zawarte w ramach GATT
obowi¹zuj¹ce od 1974 roku15, które stanowi³o barierê dla eksportu tekstyliów i odzie¿y z Chin16.
Rosn¹cy deficyt Unii Europejskiej w handlu z Chinami rodzi czêsto opinie na temat szkodliwoœci tego handlu dla Europy, jednak dostêp Unii Europejskiej do tanich chiñskich produktów korzystnie wp³ywa na poziom inflacji, a poza tym chiñskie towary wypar³y z rynku
nie tylko europejskie produkty, ale tak¿e towary z innych krajów azjatyckich17.
Warto podkreœliæ, ¿e wymiana handlowa Unii Europejskiej z Chinami w ostatnim dziesiêcioleciu charakteryzowa³a siê wy¿sz¹ dynamik¹ wzrostu od tempa wzrostu handlu zewnêtrznego UE z krajami trzecimi ogó³em (wykresy 3 i 4). Od roku 2000 tempo wzrostu eksportu
towarów z Unii Europejskiej do Chin wzrasta³o, osi¹gaj¹c w najwy¿szym momencie w 2004
roku poziom 40%. W 2005 roku nast¹pi³ jednak spadek dynamiki handlu zagranicznego Unii

12
T. Bia³ow¹s, M. K¹kol, Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami w latach 1995–2007, w: Pozycja Unii
Europejskiej w handlu miêdzynarodowym. Dynamika i struktura obrotów, konkurencyjnoœæ, g³ówni partnerzy, red.
J. Marsza³ek-Kawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej, Lublin 2009.
13
Szerzej o tym: Z. W. Puœlecki, Polska w warunkach cz³onkostwa w Unii Europejskiej i globalizacji, Poznañ 2007.
14
Zob. Z.W. Puœlecki, The International Trade Liberalisation under WTO and a Global Economy, in: Business
Interaction in a Global Economy, eds. M. Koz³owski, A. Kacprzyk, Wilkes–Beijing 2006, s. 161–165.
15
Por. ibidem, s. 154.
16
T. Bia³ow¹s, M. K¹kol, op. cit.
17
Por. M. Korzec, Chiñska Republika Ludowa – Unia Europejska: partnerstwo nieokreœlone w: Polska, Unia
Europejska, Œwiat: wybrane problemy, red. J. Fiszer, Wydawnictwo Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2007.
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Wykres 3. Tempo wzrostu eksportu towarów Unii Europejskiej do Chin w latach 2000–2008 (w %)
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ród³o: Opracowanie na podstawie danych WTO International Trade Statistic 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009.

Wykres 4. Tempo wzrostu wartoœci importu towarów Unii Europejskiej z Chin w latach 2000–2008
(w %)
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ród³o: Opracowanie na podstawie danych WTO. International Trade Statistic 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009.
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Europejskiej w tym tak¿e dynamiki handlu z Chinami. Tempo wzrostu eksportu Unii Europejskiej do Chin zmniejszy³o siê do 7% i zrówna³o siê z poziomem dynamiki ca³kowitego
eksportu Unii Europejskiej. W latach 2006–2007 tempo to ponownie wzros³o i ustabilizowa³o
siê na poziomie 23–24%. Od roku 2008 w wyniku kryzysu gospodarczego nast¹pi³ jednak
spadek dynamiki eksportu Unii Europejskiej zarówno do Chin, jak i do pozosta³ych partnerów handlowych o 6 punktów procentowych.
Nale¿y równoczeœnie podkreœliæ, ¿e dynamika importu UE z Chin kszta³towa³a siê na wysokim poziomie. Tempo wzrostu importu UE z Chin w kulminacyjnym momencie osi¹gnê³o
poziom 39%. Maj¹c to na uwadze trzeba stwierdziæ, ¿e tempo rozwoju wymiany handlowej
miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a Chinami nale¿y do najwy¿szych na œwiecie i stanowi istotny czynnik utrzymania wysokiego tempa rozwoju handlu miêdzynarodowego18.
Kryzys gospodarczy przyczyni³ siê do powstania planów pobudzenia gospodarek obu
stron, które prowadz¹ do zacieœnienia wzajemnych stosunków. Chiny w swoim projekcie antykryzysowym planuj¹ dalsze pobudzanie wymiany handlowej z Uni¹ Europejsk¹ ze szczególnym uwzglêdnieniem towarów zwi¹zanych z rozwojem infrastruktury, transportem oraz
wdra¿aniem technologii pozyskiwania energii z alternatywnych Ÿróde³19, a tak¿e transferem
technologii w zakresie ochrony œrodowiska20. Wzrost wymiany handlowej maszyn i technologii high-tech mo¿e byæ szans¹ zarówno dla europejskich jak i chiñskich przedsiêbiorstw z tej
bran¿y. Zacieœnienie wzajemnych stosunków Unii Europejskiej i Chin przyczyni siê tak¿e do
wzrostu iloœci przejêæ i fuzji zarówno przez chiñskie jak i europejskie przedsiêbiorstwa.
Pañstwa cz³onkowskie Unii Europejskiej zmagaj¹ siê z licznymi problemami gospodarczymi dotycz¹cymi miêdzy innymi niewystarczaj¹cej iloœci innowacji technologicznych,
g³ównie z powodu ni¿szych nak³adów finansowych na prace badawcze i rozwojowe (B+R)
ni¿ w Stanach Zjednoczonych i w Japonii21, nieelastycznymi systemami zatrudnienia (problemami z przekwalifikowaniem siê pracowników), nadmiernymi obci¹¿eniami pomocy spo³ecznej, deficytem bud¿etowym, wysokimi stopami bezrobocia22. Pañstwo chiñskie tak¿e
staje wobec w³asnych problemów gospodarczych. Dotyczy to przede wszystkim nadmiernego zanieczyszczenia œrodowiska i wyczerpuj¹cych siê Ÿróde³ energii. W Chinach konieczna
jest transformacja od gospodarki nastawionej na eksport do gospodarki zorientowanej na pobudzanie popytu krajowego. Potrzebna jest wiêc modernizacja struktury przemys³owej Chin,
przyspieszenie industrializacji i procesów urbanizacji, co w konsekwencji przyczyni siê do
wzrostu krajowego popytu. Kwestia ta jest dla Chin niezwykle istotna w kontekœcie szybkiego wzrostu gospodarczego.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e ogromny potencja³ dla wspó³pracy miêdzy Chinami a Uni¹ Europejsk¹ istnieje w zakresie rozwoju czystych Ÿróde³ energii, transferu technologii przyjaznych
dla œrodowiska naturalnego, a tak¿e urz¹dzeñ high-tech23. Jednak¿e w perspektywie d³ugoter-

18

T. Bia³ow¹s, M. K¹kol, op. cit.
M. L. Schreyer, L. Metz, Europejska Wspólnota Energii Odnawialnej, Studium wykonalnoœci, t. 3, Fundacja
im. Heinricha Boella, 2009, s. 25.
20
Environmental Policy: New Directions for the Twenty-First Century, eds. N. J. Vig, M. E. Kraft, CQ Press,
a Division of Congressional Quarterly Inc., Washington, D.C. 2003.
21
Szerzej zob. Z. W. Puœlecki, Innovation and Competitiveness, in: European Innovation. Theory and Practice,
eds. J. Babiak, T. Baczko, Warsaw–Brussels 2011, s. 23–42.
22
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minowej nieuniknione jest, ¿e obie strony bêd¹ ze sob¹ konkurowaæ w tych dziedzinach. Warto
tak¿e zauwa¿yæ, ¿e w dziedzinie produktów high-tech i produkcji na poziomie zaawansowanym, pojawiaj¹ siê przeszkody dla zrównowa¿onego rozwoju dwustronnych stosunków handlowo-ekonomicznych.

2. Przyspieszenie rozwoju stosunków dwustronnych i p³aszczyzny wspó³pracy
Zmiany polityczne w Chinach dotycz¹ce decentralizacji i liberalizacji ¿ycia politycznego
oraz gospodarczego umo¿liwi³y przyspieszenie rozwoju stosunków politycznych i handlowo-ekonomicznych Unii Europejskiej z tym pañstwem. Istotnym bodŸcem dla rozwoju
wspó³pracy miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a Chinami by³a wymiana pogl¹dów na temat polityk
sektorowych oraz zagadnieñ technicznych pod nazw¹ „dialogów sektorowych”. Dialogi te
obejmuj¹ szeroki zakres dziedzin: od nauki i techniki poprzez ochronê œrodowiska do
spo³eczeñstwa informacyjnego. W wielu z tych obszarów Chiny i Unia Europejska staj¹
w obliczu podobnych problemów i maj¹ zbli¿one podejœcie do nich. Powy¿sze dialogi odbywaj¹ siê przy tym w bardzo istotnych p³aszczyznach24.
Najwa¿niejsz¹ p³aszczyzn¹ partnerskiego dialogu jest polityka konkurencji. W tej dziedzinie Chiny próbuj¹ ustanowiæ przepisy z zakresu konkurencji, które powinny mieæ zastosowanie do spó³ek, dzia³aj¹cych na ich rynku. Fakt, ¿e Unia Europejska przez lata rozwija³a
szeroko zakrojon¹ politykê konkurencji25 nie przeszed³ w Chinach niezauwa¿ony. Na podstawie wymiany doœwiadczeñ, jakie mia³y miejsce miêdzy chiñskimi i europejskimi politykami
oraz specjalistami w tej dziedzinie, Chiny opracowuj¹ w³asne prawo konkurencji. Ich projekt
zawiera przy tym wiele podobieñstw do modelu Unii Europejskiej.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e polityka konkurencji jest kluczow¹ kwesti¹ w kontekœcie dzia³añ
Chin w celu restrukturyzacji gospodarki. Dynamiczna gospodarka chiñska wymaga bowiem
solidnego systemu konkurencji. Rozdrobniony krajowy rynek chiñski potrzebuje poprawy
prawa, aby stworzyæ równe regu³y gry dla podmiotów gospodarczych i towarzysz¹cych reformom du¿ych nieefektywnych przedsiêbiorstw pañstwowych. W œrednim okresie w ramach
poprawy regulacji nale¿y równie¿ zmniejszyæ obecne ryzyko handlu dumpingowego pochodz¹cego z Chin. Maj¹c to na uwadze, w maju 2004 r. Chiny i UE uzgodni³y sta³y mechanizm konsultacji w tej dziedzinie.
Nastêpn¹ p³aszczyzn¹ wspó³pracy jest rynek wewnêtrzny. W tej dziedzinie podobnie jak
Unia Europejska, Chiny zobowi¹za³y siê do zwalczania fragmentacji rynku w celu czerpania
pe³nych korzyœci z szerokiego rynku wewnêtrznego. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e swobodny
przep³yw osób i towarów, œwiadczenie us³ug bez granic i zamówieñ publicznych, wymagaj¹
nadal regulacji prawnych zarówno ze strony UE, jak i Chin.
W zakresie polityki regionalnej26 i redystrybucji dochodów przywódcy polityczni Chin
wyrazili zaniepokojenie z powodu ró¿nic w dochodach, które pojawiaj¹ siê w tym kraju.
Osi¹gniêcie zrównowa¿onego rozwoju jest przy tym wyraŸnym celem polityki gospodarczej

24
Na podstawie danych Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/external_relations/china/sectoraldialogue_en.html (dostêp 9.05.2010).
25
Szerzej zob. Z. W. Puœlecki, Innovation and Competitiveness..., op. cit., s. 23–42.
26
Zob. A. Acharya, Norm Subsidiarity and Regional Orders: Sevreignty, Regionalismn, and Rule-Making in the
Third World, „International Studies Quarterly” Journal of the International Studies Association, Vol. 55, No 1, March
2011, s. 95–123.
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Chin. Unia Europejska ze swej strony, ma bogate doœwiadczenie w prowadzeniu polityki regionalnej i polityki rozwoju obszarów wiejskich27. Chiñscy specjaliœci wymieniaj¹ siê zatem
doœwiadczeniami z europejskimi w tej dziedzinie z myœl¹ o intensyfikacji wspó³pracy z Uni¹
Europejsk¹ w nadchodz¹cych latach. Nale¿y równoczeœnie zaznaczyæ, ¿e Chiny pod wzglêdem rozwoju s¹ regionalnie zró¿nicowane. Du¿e ró¿nice wystêpuj¹ pomiêdzy dobrze rozwiniêtymi regionami nadmorskimi i s³abo rozwiniêt¹ zachodni¹ czêœci¹ kraju. Pó³nocny wschód
tak¿e nie nale¿y do terenów dobrze rozwiniêtych gospodarczo ze wzglêdu na upadaj¹cy tradycyjny przemys³ ciê¿ki. Wystêpuje tak¿e wysoka dysproporcja w dochodach ludnoœci
obszarów wiejskich i zamieszkuj¹cej miasta. Dialog polityki regionalnej na ten temat umo¿liwia wymianê doœwiadczeñ Unii Europejskiej dotycz¹cych opracowywania i realizacji polityki regionalnej, zarz¹dzania i kwestii partnerstwa oraz innych tematów bêd¹cych przedmiotem
wspólnego zainteresowania. Ponadto, rola polityki regionalnej Unii Europejskiej w takich
dziedzinach jak polityka konkurencji i pomocy pañstwa, zamówieñ publicznych, transportu
i œrodowiska naturalnego przyczynia siê do wspó³pracy z Chinami w tych obszarach. Warto
zaznaczyæ, ¿e pierwsze regionalne seminarium ds. Polityki Regionalnej odby³o siê w Pekinie
w maju 2006 roku.
Istotne s¹ tak¿e dialogi rolnicze. Warto tu zauwa¿yæ, ¿e w dniu 15 lipca 2005 roku zosta³a
podpisana wspólna deklaracja pomiêdzy chiñskim Ministerstwem Rolnictwa i Dyrekcj¹ Generaln¹ ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Komisji Europejskiej, dotycz¹ca nawi¹zania dialogu
w sprawie rolnictwa miêdzy stronami. Celem dialogu jest promowanie wspó³pracy dwustronnej oraz u³atwianie komunikacji umo¿liwiaj¹cej pracê nad skutecznym rozwi¹zywaniem problemów rolnych. Metody pracy obejmuj¹ regularne spotkania, podczas których omawiane s¹
nowe przepisy i regulacje, nowe technologie28, polityka jakoœci (w tym oznaczenia geograficzne i produkcja ekologiczna) oraz wszelkie inne kwestie bêd¹ce przedmiotem wspólnego
zainteresowania, zwi¹zane z rolnictwem. Nie bez znaczenia jest fakt, ¿e w paŸdzierniku 2006 r.
podczas dwudniowej sesji w Brukseli odby³o siê spotkanie ekspertów w zakresie rolnictwa
obu stron.
W sferze lotnictwa cywilnego z kolei istnieje potrzeba opracowania nowych ram stosunków, co zosta³o podkreœlone w orzeczeniu Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci
w roku 2002. Trybuna³ orzek³, ¿e dwustronne umowy dotycz¹ce us³ug lotniczych miêdzy
europejskimi pañstwami cz³onkowskimi i krajami trzecimi, takimi jak Chiny s¹ sprzeczne
z prawem europejskim. Tak jest praktycznie w przypadku wszystkich istniej¹cych umów
dwustronnych dotycz¹cych us³ug lotniczych miêdzy pañstwami cz³onkowskimi Unii Europejskiej a krajami trzecimi, w tym z Chinami29. Chiny zgodzi³y siê na przywrócenie zgodnoœci prawnej, poprzez negocjacje jednego nadrzêdnego porozumienia dotycz¹cego zawarcia
dwustronnej umowy zgodnie z prawem wspólnotowym.
Dialogi miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a Chinami obejmuj¹ tak¿e bezpieczeñstwo produktów
konsumenckich30. Nale¿y przy tym podkreœliæ, ¿e je¿eli chodzi o dobra konsumpcyjne, Chiny
s¹ jednym z najwa¿niejszych partnerów handlowych UE. Poprzez rozwój wzajemnego zrozu27

Szerzej o tym, Z. W. Puœlecki, R. Kmieciak, M. Walkowski, Wspólna Polityka Rolna w warunkach wzrostu
konkurencyjnoœci Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2010, s. 140–238.
28
Zob. J. Bussel, Excplaining Cross-National Variation in Government Adoption of New Technologies, „International Studies Quarterly” Journal of the International Studies Association, Vol. 55, No 1, March 2011, s. 267–280.
29
Zob. Z. W. Puœlecki, A. Szymaniak, K. Ka³¹¿na, Us³ugi we wzroœcie konkurencyjnoœci Unii Europejskiej, Dom
Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2010, s. 112–117.
30
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mienia miêdzy UE a Chinami w kwestii bezpieczeñstwa produktów – kultura, wzajemne zrozumienie i zaufanie mog¹ byæ rozwijane31. Ostatnie Memorandum pomiêdzy Dyrekcj¹
Generaln¹ Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów (SANCO) oraz
chiñsk¹ rz¹dow¹ Agencj¹ ds. Nadzoru Jakoœci, Inspekcji i Kwarantanny (AQSIQ) mia³o na
celu wzmocnienie wspó³pracy w tych dziedzinach oraz ustanowienie lepszej komunikacji
i wspó³pracy pomiêdzy w³aœciwymi w³adzami w zakresie bezpieczeñstwa produktów.
W dziedzinie edukacji i kultury warto wskazaæ nowy program Komisji Europejskiej pod
nazw¹ Erasmus Mundus, który wszed³ w ¿ycie w 2004 roku. Zapewnia on finansowanie studentów z krajów trzecich w czasie studiów na studiach podyplomowych w Europie. Dla Chin
i innych krajów azjatyckich zosta³y utworzone specjalne „okienka” w celu przyci¹gniêcia
znacznej liczby studentów z tego regionu. Nale¿y równie¿ podkreœliæ, ¿e obecnie s¹ badane
dalsze sposoby wzmocnienia dialogu i wspó³pracy w dziedzinie edukacji i kultury.
W kwestii zatrudnienia i spraw spo³ecznych32 w dniu 5 wrzeœnia 2005 r. na szczycie Unia
Europejska–Chiny w Pekinie, Komisarz Vladimir Špidla podpisa³ z chiñskim Ministrem Pracy i Zabezpieczenia Spo³ecznego, Tian Chengpingiem, Memorandum of Understanding
(MoU) w sprawie wspó³pracy miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a Chinami w zakresie pracy, zatrudnienia i spraw socjalnych. Protokó³ ten stanowi ramy dla dialogu Unia Europejska–Chiny
w takich dziedzinach, jak opieka spo³eczna, spójnoœæ spo³eczna, prawo pracy, zatrudnienia,
stosunków pracy i dialogu spo³ecznego. Jak podkreœlono, ka¿da ze stron bêdzie odwiedzaæ
partnera, co najmniej raz w roku w Brukseli i Pekinie.
Warto podkreœliæ, ¿e prowadzony dialog energetyczny obejmuje tak¿e energiê j¹drow¹.
Zwiêkszenie zapotrzebowania na energiê przez Chiny ma znaczny wp³yw na rynki œwiatowe
oraz na œrodowisko naturalne33. Dialog energetyczny istnieje ju¿ od 1994 roku i jest jednym
z pierwszych dialogów sektorowych. Odbywa siê on w formie corocznych spotkañ grupy roboczej, a co dwa lata organizowana jest konferencja w sprawie stosunków Unia Europejska
– Chiny w dziedzinie wspó³pracy energetycznej. Tematy dyskusji obejmuj¹ m.in. politykê
energetyczn¹ oraz strategiê rozwoju, ewolucjê rynków energii i bezpieczeñstwo dostaw energii. Konkretne dzia³ania przewidziane s¹ w takich dziedzinach jak regulacja energii ze Ÿróde³
odnawialnych (w tym alternatywnych paliw w transporcie)34, efektywnoœci energetycznej,
31
M. Lister, EU Development Policymaking in a Globalizing World, EADI conference, EU in the World, Brussels, May 19, 2003; M. Holland, The European Union and the Third World, Palgrave, New York 2003; J. Rifkin, The
European Dream, Penguin, New York 2004; R. M. Desai, J. R. Vreeland, Global Governance in a Multipolar World:
The Case for Regional Monetary Funds, „International Studies Review” 13, March 2011, s. 109–121; S. Fukuda-Parr, Theory and Policy in International Development: Human Development and Capability Approach and the
Millenium Development Goals, „International Studies Review” 13, March 2011 s. 122–132.
32
Szerzej zob. Z. W. Puœlecki, M. Walkowski, Innowacje i zatrudnienie w polityce wzrostu konkurencyjnoœci
Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2010, s. 134–148.
33
Zob. R. S. Axelrod, N. J. Vig, M. A. Schreurs, The European Union as an Environmental Governance System
in: The Global Environment: Institutions, Law, and Policy, eds. R. S. Axelrod, D. L. Downie, N. J. Vig, CQ Press,
a Division of Congressional Quarterly Inc., Washington, D.C. 2005; A. M. Freeman III, Economics, Incentives, and
Environmental Policy, in: Environmental Policy: New Directions for the Twenty-First Century, eds. N. J. Vig,
M. E. Kraft, CQ Press, a Division of Congressional Quarterly Inc., Washington, D.C. 2003; M. Faure, J. Lefevre,
Compliance with Global Environmental Policy, in: The Global Environment: Institutions, Law, and Policy, eds.
R. S. Axelrod, D. L. Downie, N. J. Vig, CQ Press, a Division of Congressional Quarterly Inc., Washington, D.C. 2005.
34
Szerzej zob. W. Jab³oñski, J. Wnuk, Odnawialne Ÿród³a energii w polityce energetycznej Polski i Unii Europejskiej, Wydawnictwo Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania i Marketingu w Sosnowcu, Sosnowiec 2004, s. 30; B. Kêpiñska,
Energia odnawialna, stan i perspektywy wykorzystania w Europie i na œwiecie, „Czysta Energia” 10/98/2009, s. 28, 31;
T. Sadowski i inni, Dotacje Unii Europejskiej na rozwój odnawialnych Ÿróde³ energii, Wydawnictwo Europrimus
Consulting. Europejskie Centrum Doradztwa, Agnatki-Osiedle 2006, s. 64, 65.
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gazu, technologii czystego wêgla (o znikomej emisji zanieczyszczeñ) i innych nowych technologii w sektorze energetycznym. Euratom – nowe porozumienie z Chinami skupia siê na
badaniach w zakresie pokojowego wykorzystania energii j¹drowej i dotacjach dla naukowców zarówno z Chin, jak i z Unii Europejskiej. Unia Europejska i Chiny uczestnicz¹ w miêdzynarodowym programie (ITER) dotycz¹cym budowy eksperymentalnego reaktora syntezy
kontrolowanej. W dniu 4 marca 2005 r., Dyrekcja Generalna ds. Energii i Transportu (TREN)
UE oraz chiñskie Ministerstwo Nauki i Technologii (MOST) podpisa³y plan dotycz¹cy technologii czystego wêgla i zakresu uprawnieñ do planu dzia³ania na rzecz Wspó³pracy Przemys³owej w ramach efektywnoœci energetycznej oraz energii odnawialnej35.
Wa¿nym elementem dialogu unijno-chiñskiego jest œrodowisko naturalne36. Ochrona œrodowiska naturalnego staje siê równoczeœnie najwa¿niejszym wyzwaniem dla Chin, a chiñscy
decydenci w jedenastym z kolei piêcioletnim planie maj¹ ustaliæ pewne konkretne cele dotycz¹ce ograniczenia niektórych zanieczyszczeñ œrodowiska. Chiny odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê
w dziedzinie ochrony œrodowiska i ograniczenia zmian klimatu37. W ci¹gu ostatniej dekady,
kontakty miêdzy Komisj¹ Europejsk¹ i chiñsk¹ Agencj¹ Ochrony Œrodowiska (SEPA), zosta³y
zintensyfikowane. Dialog w kwestii ochrony œrodowiska, zosta³ uaktualniony na szczeblu ministerialnym w 2003 roku. Znaczna czêœæ œrodków finansowych bud¿etów Unii Europejskiej
i Chin jest przeznaczona na wspieranie programów ochrony œrodowiska. Wspó³praca i wymiana obejmuje szeroki zakres zagadnieñ ochrony œrodowiska pocz¹wszy od zmian klimatycznych
poprzez gospodarkê odpadami, zanieczyszczenie wody i powietrza, emisjê spalin, wskaŸniki
ochrony œrodowiska, zrównowa¿on¹ konsumpcjê i produkcjê oraz zarz¹dzanie chemikaliami.
Wielkim osi¹gniêciem wspó³pracy miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a Chinami jest wspólna dwustronna deklaracja w sprawie zmian klimatu, przyjêta na szczycie we wrzeœniu 2005 r. Partnerstwo w tym przypadku charakteryzuje siê silnym naciskiem na konkretne kroki, które
nale¿y wprowadziæ w procesie rozwi¹zywania problemów zwi¹zanych ze zmianami klimatu38. G³ównym celem projektu jest osi¹gniêcie w Chinach znikomego wykorzystania wêgla
oraz budowa elektrowni przed rokiem 2020. Technologia ta pozwoli na korzystanie z wêgla,
unikaj¹c w wiêkszoœci przypadków emitowania do atmosfery dwutlenku wêgla. Porozumienie tego rodzaju zosta³o podpisane w Szanghaju w lutym 2006 roku.
Wa¿ne miejsce w dialogu zajmuj¹ kwestie bezpieczeñstwa ¿ywnoœci – problemy sanitarne i fitosanitarne (SPS)39. Wspó³praca miêdzy Chinami a Komisj¹ Europejsk¹ w tej dziedzinie mo¿e przynieœæ korzyœci dla konsumentów zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Chinach.
Regulowaniem ró¿nych zagadnieñ w tym zakresie zajmuje siê grupa Joint Technical powsta³a
w 2002 roku. Ostatnie memorandum pomiêdzy Dyrekcj¹ Generaln¹ Komisji Europejskiej ds.
Zdrowia i Ochrony Konsumentów (SANCO) oraz chiñskiej rz¹dowej Agencji ds. Nadzoru
35
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Jakoœci, Inspekcji i Kwarantanny (AQSIQ) mia³o na celu znaczne zwiêkszenie wspó³pracy
w tych kwestiach i ustanowienie lepszej komunikacji oraz wspó³pracy pomiêdzy w³aœciwymi
w³adzami w zakresie bezpieczeñstwa ¿ywnoœci, a tak¿e problemów SPS40.
W dialogu nale¿y tak¿e zwróciæ uwagê na nawigacjê satelitarn¹, w ramach której europejski program Galileo zapewnia du¿¹ precyzjê w globalnych us³ugach tego rodzaju. Umowa
o wspó³pracy zosta³a zawarta w paŸdzierniku 2003 r., na mocy której Chiny zainwestowa³y
65 milionów euro, natomiast szacowany ca³kowity koszt wynosi ok. 4 mld euro. Kontynuacja
porozumienia miêdzy chiñskim Remote Sensing Center i przedsiêbiorstwem Galileo zosta³a
podpisana w paŸdzierniku 2004 r.
Dialog w zakresie spo³eczeñstwa informacyjnego rozpocz¹³ siê w 1997 roku. Jego celem
by³o wspieranie wspó³pracy pomiêdzy chiñskimi i europejskimi zespo³ami badawczymi.
Kluczowe kwestie w tym zakresie dotycz¹ zmian w polityce telekomunikacyjnej, e-administracji, bezpieczeñstwa w sieci i promowania e-commerce. Dialog jest poparty du¿¹ liczb¹
dzia³añ pomocy technicznej w ramach programu wspó³pracy na rzecz rozwoju (China–EU
Information Society Project, EU–China Trade Project).
W kwestii praw w³asnoœci intelektualnej (IPR), Chiny poczyni³y znaczne starania w celu
dostosowania siê do przepisów prawa w³asnoœci intelektualnej Œwiatowej Organizacji Handlu (WTO), której kraj ten sta³ siê cz³onkiem w listopadzie 2001 roku. Chiny jednak ci¹gle
musz¹ aktualizowaæ swoje ustawodawstwo w tej dziedzinie, w szczególnoœci zmierzaj¹c do
ustanowienia bardziej skutecznego systemu egzekwowania praw w³asnoœci intelektualnej.
Dialog w sferze regulacji rynków finansowych41 z kolei ³¹czy w jednym miejscu wszystkie
chiñskie w³adze z urzêdnikami Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Centralnego. Zagadnienia te dotycz¹ sytuacji makroekonomicznej, globalnego braku równowagi i polityki fiskalnej oraz monetarnej. W dziedzinie regulacji finansowych g³ównymi tematami s¹ reformy
w Chinach i dalsza integracja sektora finansowego w Unii Europejskiej. Podczas dialogów
by³y poruszane tak¿e zagadnienia dotycz¹ce standardów rachunkowoœci i ³adu korporacyjnego.
W 2002 r. podpisana zosta³a umowa miêdzy Uni¹ Europejsk¹ i Chinami w celu poprawy
warunków dla transportu morskiego. Umowê tê póŸniej zmieniono w celu objêcia ni¹ dziesiêciu nowych pañstw cz³onkowskich, które przyst¹pi³y do UE w 2004 r. Umowa w szczególnoœci promuje wolnoœæ dla obu stron do œwiadczenia us³ug transportu morskiego oraz do
nieograniczonego dostêpu do portów i us³ug pomocniczych42.
Celem dialogu dotycz¹cego regulacji polityki przemys³owej jest zapewnienie spójnoœci
miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a Chinami w perspektywie d³ugoterminowej, które powinno przyczyniæ siê do usuniêcia przeszkód w handlu i inwestycjach. Obie strony staraj¹ siê osi¹gn¹æ
ten cel poprzez kompleksowy system konsultacji i informacji na temat przepisów technicznych, norm, procedur certyfikacji i nadzoru rynku realizowanych przez obie strony. Dialog
przewiduje coroczne spotkania, podczas których bêd¹ omawiane kwestie dotycz¹ce przedmiotu wspólnego zainteresowania i podczas, których bêdzie planowana przysz³a wspó³praca
w tej dziedzinie. Omawiane problemy odnosz¹ siê do szerokiego zakresu zagadnieñ technicznych ujêtych bardziej szczegó³owo w trzynastu grupach roboczych takich jak: ocena zgodnoœci,
normalizacja, bariery techniczne w handlu, produkty elektryczne i mechaniczne, zabawki,
tekstylia, zapalniczki, urz¹dzenia medyczne, urz¹dzenia ciœnieniowe, normy samochodowe,
40

Ibidem.
COM(2010) 484 z 15.9.2010.
42
Zob. Z. W. Puœlecki, A. Szymaniak, K. Ka³¹¿na, Us³ugi we wzroœcie konkurencyjnoœci Unii Europejskiej..., op.
cit., s. 109–112.
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kosmetyki i promieniowanie z telefonów komórkowych. Dialog promuje i wzmacnia wzajemne zrozumienie oraz œwiadomoœæ polityki obecnego i przysz³ego podejœcia polityki przemys³owej, w tym do zrównowa¿onego rozwoju, prawa i zagadnieñ pokrewnych w sektorze
przemys³owym w celu zwiêkszenia spójnoœci miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a Chinami. Strony
promuj¹ konsultacje, wzajemne zrozumienie i przejrzystoœæ.
Dialog w zakresie nauki i technologii (S & T)43 rozpocz¹³ siê na pocz¹tku 1990 roku i by³
jednym z pierwszych obszarów wspó³pracy pomiêdzy Komisj¹ Europejsk¹ a Chinami. Od czasu kiedy zosta³a podpisana pierwsza umowa, wspó³praca znacznie siê rozszerzy³a. Celem dialogu pomiêdzy Uni¹ Europejsk¹ a Chinami w zakresie nauki i technologii jest promowanie
wzajemnie korzystnych dzia³añ badawczych w ró¿nych dziedzinach, takich jak bezpieczeñstwo ¿ywnoœci i ochrona œrodowiska, zarz¹dzanie zasobami naturalnymi, kontrola chorób zakaŸnych itp. Chiny szybko staj¹ siê jednym z najbardziej aktywnych podmiotów na arenie
miêdzynarodowej, a bior¹c pod uwagê badania – w wielu dziedzinach s¹ œwiatowym liderem44.
Komisja i rz¹d chiñski prowadz¹ równie¿ dialog w sprawie wspó³pracy w dziedzinie nauk
kosmicznych. W kwietniu 2004 roku wielu mened¿erów przedsiêbiorstw przemys³u lotniczego i instytucji badawczych uczestniczy³o w odpowiednich warsztatach. W lipcu 2006 roku
mia³y z kolei miejsce spotkania na wysokim szczeblu, których celem by³o poszukiwanie sposobów, jak wdra¿aæ dialog pomiêdzy zainteresowanymi stronami.
Dialog w dziedzinie handlu miêdzynarodowego obejmuje kwestie o znaczeniu strategicznym, takie jak program rozwoju z Doha45, kwestie zwi¹zane z integracj¹ regionaln¹ i stref¹
wolnego handlu. Dotyczy³ tak¿e g³ównych problemów w stosunkach dwustronnych. Pierwszy na wysokim poziomie dwustronny dialog polityczny dotycz¹cy handlu mia³ miejsce
w czerwcu 2004 roku. Dialogi dotycz¹ tak¿e handlu miêdzynarodowego tekstyliami. W celu
zapobie¿enia potencjalnym konfliktom po zniesieniu kontyngentów na wyroby w³ókiennicze
1 stycznia 2005 r., podczas dialogów analizowany by³ sposób wprowadzenia zasad wolnego
handlu w handlu wyrobami w³ókienniczymi. Warto przy tym podkreœliæ, ¿e dzia³anie to przyczyni³o siê do wprowadzenia na rynek podrobionych wyrobów w³ókienniczych latem 2005
roku. Komisja oczekuje, ¿e dialogi doprowadz¹ do praktycznych rezultatów, które bêd¹ mieæ
konkretny i pozytywny wp³yw na handel wyrobami w³ókienniczymi i odzie¿owymi miêdzy
dwoma stronami, oparty na uczciwej i zdrowej konkurencji na rynku.
Porozumienie w sprawie transportu i strategii energetycznych zosta³o zawarte przez Komisjê UE z chiñsk¹ krajow¹ Komisj¹ Rozwoju i Reform, która pozwoli³a na instytucjonalizacjê wspó³pracy w sektorze transportu. Zadecydowa³o to w szczególnoœci o rozpoczêciu
wspó³pracy w zakresie transportu drogowego i kolejowego46.

Zakoñczenie
W perspektywie œrednio- i d³ugoterminowej kryzys finansowy i ekonomiczny z koñca
pierwszego dziesiêciolecia XXI wieku stwarza równoczeœnie mo¿liwoœci rozwoju stosunków
43
Zob. J. Bussel, Excplaining Cross-National Variation in Government Adoption of New Technologies..., op. cit.,
s. 267–280.
44
Wu Xiaobo, Chiny. Narodziny potêgi: 1979–2008. Jak zmieni³o siê spojrzenie na biznes, Wydawnictwo Adam
Marsza³ek, Toruñ 2010.
45
T. W. Hertel, L. A. Winters, Estimating the Poverty Impacts of a Prospective Doha Development Agenda,
„World Economy” 2005 August 28 (8), s. 1057–1072.
46
Por. http://ec.europa.eu/external_relations/china/sectoraldialogue_en.html, dostêp 9.05.2010.
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Unii Europejskiej z Chinami w zakresie wymiany handlowej i wspó³pracy gospodarczej47.
Warunki dla dalszego rozwoju dwustronnej wspó³pracy handlowej i gospodarczej powstaj¹
z powodu aktywnej reakcji na kryzys48. Strony wyrazi³y bowiem sprzeciw wobec protekcjonizmu i poparcie dla szerszego otwarcia rynków podczas szczytu Unia Europejska–Chiny,
który odby³ siê w maju w 2009 roku w Pradze.
Zarówno Chiny, jak i Unia Europejska d¹¿¹ do reform w miêdzynarodowym porz¹dku finansowym, a dwie strony ³¹czy wspólne pragnienie i zainteresowanie w odniesieniu do
nowych Ÿróde³ energii, jej oszczêdnoœci oraz ochrony œrodowiska. Chiñskie w³adze zaplanowa³y wprowadzenie nowych technologii w zakresie pozyskiwania energii z naturalnych Ÿróde³ i ochrony œrodowiska, a bêd¹ to kluczowe inwestycje w³adz chiñskich. Niemniej jednak
Chiny musz¹ pogodziæ siê z problemem przemys³u energetycznego ze wzglêdu na brak wysokiej jakoœci produktów. W tym zakresie pañstwa cz³onkowskie Unii Europejskiej, maj¹ przewagê technologiczn¹. Warto zaznaczyæ, i¿ popyt w Chinach na takie technologie stwarza
bardzo obiecuj¹ce perspektywy œciœlejszej wspó³pracy obu stron w tej dziedzinie.
Wzrost protekcjonizmu w stosunkach bilateralnych w d³ugim okresie mo¿e doprowadziæ
do zwiêkszenia konkurencyjnoœci miêdzy Chinami a Uni¹ Europejsk¹. Nale¿y podkreœliæ, ¿e
chiñskie przedsiêbiorstwa mog¹ staæ siê dla UE bardziej konkurencyjne, je¿eli nie nast¹pi
w Europie prze³om w zakresie modernizacji przemys³owej. Podkreœliæ równoczeœnie nale¿y,
i¿ silna gospodarka Chin le¿y w ekonomicznym interesie Europy. Na otwartoœci korzystaj¹
bowiem obie strony. Rosn¹cy w si³ê chiñski handel oznacza jednak równie¿ rosn¹ce oczekiwania. Wed³ug UE, Chiny powinny wype³niaæ swoje zobowi¹zania wobec WTO i zobowi¹zaæ siê do przestrzegania zasad uczciwego handlu. Europa natomiast powinna pogodziæ
siê z zaostrzon¹ konkurencj¹. Niezbêdne jest z kolei zagwarantowanie przez Chiny uczciwego przestrzegania jej zasad49.

Summary
New phenomena in trade and economic relations between the European Union
and the People’s Republic of China
The topic of these considerations concerns the development of trade and economic relations between the European Union and the People’s Republic of China. Their purpose is to indicate new phenomena in these relations. Analysis has shown that mutual economic relations
in the first decade of the 21st century expanded considerably on account of common interests.
The economic crisis at the turn of the first decade of the 21st century inspired plans to stimulate
the economies of both parties, and tighten mutual relations. On both sides there are the conditions and prerequisites to further develop and intensify broad economic cooperation. The Chinese competitive challenge, resulting from its dynamic development, is particularly topical
and important for the prospects of the European Union’s global position.
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E. Kjeld, M. Wai, EU–China Relations: Economics Still in Command?, EAI Background Brief No. 484, data
publikacji: 15 paŸdziernika 2009 – www.eai.nus.edu.sg/BB484.pdf.
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Zob. M. Terhalle, Reciprocal Socialization: Rising Powers and the West, „International Studies Perspectives”,
A Journal of the International Studies Association, Vol. 12, No 4, November 2011, s. 34.
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Zob. Stosunki UE–Chiny: nowa strategia Komisji, IP/06/1454, Bruksela, 24 paŸdziernika 2006, za:
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