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Relacje Unii Europejskiej z Chiñsk¹ Republik¹ Ludow¹
wobec wyzwañ gospodarki globalnej 2012
Celem opracowania jest przedstawienie relacji Unii Europejskiej z Chiñsk¹ Republik¹ Ludow¹
wobec nowych wyzwañ gospodarki globalnej 2012. Stosunki ekonomiczne miêdzy dwoma stronami w pierwszej dekadzie XXI w. uleg³y znacznemu rozszerzeniu, co wynika³o ze wspólnych interesów. Kryzys ekonomiczny prze³omu pierwszego i drugiego dziesiêciolecia XXI w. przyczyni³
siê do powstania planów pobudzenia gospodarek obu stron, które prowadz¹ do zacieœnienia
wzajemnych stosunków. Po obu stronach istniej¹ równoczeœnie przes³anki i warunki do dalszego
rozwoju oraz pog³êbiania szerokiej wspó³pracy ekonomicznej. Niezwykle aktualne i istotne znaczenie dla perspektywicznej pozycji globalnej Unii Europejskiej maj¹, wynikaj¹ce z dynamicznego rozwoju, chiñskie wyzwania konkurencyjne.

The European Union relations with the People’s Republic of China
in the face of challenges of the global economy 2012
The main aim of the article is to present of the European Union relationship with the People’s Republic of China against the new challenges of the global economy 2012. Economic relations between the two parties in the first decade of the 21st century have significantly developed, which is
due to the common interests. The economic crisis of the first and second decade of the 21st century contributed to the creation of stimulus plans to boost economies of both parties which resulted in strengthening mutual relations. In the case of both parties there exist reasons and
conditions for further development and broader economic cooperation. Extremely topical and
important for forward-looking global position of the European Union are Chinese competitive
challenges, resulting from a dynamic development.
Keywords: EU, PRC, international relations, cooperation, economic crisis

Wprowadzenie
Stosunki ekonomiczne Unii Europejskiej z Chiñsk¹ Republik¹ Ludow¹ w pierwszej dekadzie XXI w. uleg³y znacznemu rozwojowi, co wynika ze wspólnych interesów. Unia Europejska jest obecnie dla Chin najwiêkszym rynkiem, na który trafia chiñski eksport i bezpoœrednio po Japonii stanowi najwiêksze Ÿród³o
pochodzenia towarów zagranicznych. Wœród krajów cz³onkowskich Unii Euro-
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pejskiej 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 Chin [Puœlecki, Walkowski, Szymczyñski, 2011; Cooper, Shaw, Antkiewicz, 2008]. Kraj ten
umiejscawiany jest w grupach pañstw o szybkim wzroœcie konkurencyjnoœci, takich jak Brazylia, Rosja, Indie, Chiny (BRIC) [Puœlecki, Walkowski, Szymczyñski,
2011], BRICSAM1, czy te¿ BASIC2 [Terhalle, 2011], które wzmacniaj¹ swoje pozycje
we wspó³czesnym wielobiegunowym œwiecie [Frankenberger, 2010]. Si³a tych
ostatnich pañstw szczególnie wzros³a w okresie przed³u¿aj¹cego siê kryzysu ekonomicznego gospodarki œwiatowej z prze³omu pierwszego i drugiego dziesiêciolecia XXI w. Wi¹¿e siê to z reakcj¹ na zjawiska kryzysowe czêsto porównywane
z g³êbok¹ depresj¹ gospodarcz¹ pocz¹tków lat trzydziestych XX w. [Terhalle,
2011]. 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 r. dla reprezentowania interesów pañstw rozwijaj¹cych siê w toku ró¿nego rodzaju rokowañ miêdzynarodowych dotycz¹cych
tak¿e pañstw s³abo rozwiniêtych na przyk³ad na forum UNCTAD3, a jej rola
wspó³czeœnie uleg³a os³abieniu. Celem opracowania jest przedstawienie relacji
Unii Europejskiej z Chiñsk¹ Republik¹ Ludow¹ wobec wyzwañ gospodarki globalnej 2012.

1. Podstawy pog³êbiania wspó³pracy
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 r. – 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.

1 BRICSAM – Brazil, Russia, India, China, South, Africa, Mexico, (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny,
Republika Po³udniowej Afryki, Meksyk),
2 BASIC – Brazil, South, Africa, India, China, (Brazylia, Republika Po³udniowej Afryki, Indie, Chiny).
3 UNCTAD – United Nations Conference on Trade and Development – Konferencja Narodów
Zjednoczonych do Spraw Handlu i Rozwoju.
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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
miêdzynarodowych [Rosecrance, 2006]. Z tych te¿ powodów UE d¹¿y³a do
pog³êbienia 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 intelektualnej [Puœlecki, 2006; Hoekman, Kostecki, 2001].
W rezultacie zawartych porozumieñ stosunki miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a Chinami w koñcu pierwszej dekady XXI w. 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 politycznego [Rosecrance, 2006]. Znacz¹cy
impuls do szybkiego rozwoju dwustronnych relacji wynika³ tak¿e ze wspólnych
interesów, istniej¹cych miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a Chinami. Komplementarnoœæ
interesów Unii Europejskiej i Chin jest widoczna w takich dziedzinach jak wielostronnoœæ i zrównowa¿ony rozwój w stosunkach miêdzynarodowych [Press, Mazmanian, 2003; Europa 2020; Strategia na rzecz inteligentnego..., 2010].
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.

2. Dynamika wymiany handlowej
Chiny obecnie sta³y siê drugim najwiêkszym partnerem handlowym Unii Europejskiej, przede wszystkim w powodu wysokiego wzrostu importu. Ujemne saldo wymiany handlowej osi¹gnê³o ju¿ najwy¿szy poziom wœród najwiêkszych
partnerów handlowych Unii Europejskiej (rys. 1). Wy¿sza dynamika importu
z Chin od tempa wzrostu eksportu do tego kraju doprowadzi³a do powstania de-
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ficytu handlowego w wymianie UE z Chinami, który spowodowany jest wzrostem wzajemnych stosunków ekonomicznych.
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
(rys. 2). Analizuj¹c wykres mo¿na zauwa¿yæ, ¿e najwiêkszy wzrost handlu Unii
Europejskiej z Chinami nast¹pi³ w latach 1999–2008. W 2009 r. zanotowano natomiast spadek wielkoœci wymiany handlowej w wyniku kryzysu gospodarczego.
Na przestrzeni dziewiêciu lat (1999–2008) wielkoœæ importu wzros³a niemal piêciokrotnie. W 1999 r. import towarów Unii Europejskiej wyniós³ 52,6 mld euro,
a w roku 2008 ju¿ 247,9 mld 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 r. ci¹gle wzrasta³a. Najwiêkszy wzrost deficytu handlowego zanotowano w latach 2002–2008.
W roku 2002 ró¿nica miêdzy importem a eksportem wynosi³a 55 mld euro, natomiast w roku 2008 wartoœæ deficytu wynios³a a¿ 169,5 mld euro. Nale¿y przy tym
podkreœliæ, ¿e w okresie dziewiêciu lat nast¹pi³ wzrost nierównowagi handlowej
prawie o 403%.
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 80. XX w. Warto zaznaczyæ, ¿e œrednie tempo
wzrostu PKB od 1978 do 2008 r. 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 wzrost eksportu towarów Unii
Europejskiej do Chin wywar³a tak¿e liberalizacja gospodarki i ³atwiejszy dostêp
do rynku po przyst¹pieniu Chin do Œwiatowej Organizacji Handlu w 2001 r. oraz
rosn¹ca aktywnoœæ korporacji europejskich w Chinach [Bia³ow¹s, K¹kol, 2009].
Mimo i¿ p³ace w Chinach wzrasta³y, koszty pracy by³y bardzo niskie g³ównie ze
wzglêdu na brak sk³adek emerytalnych, ubezpieczenia spo³ecznego i niskich podatków, co wykorzystuj¹ przede wszystkim korporacje transnarodowe.
Wzrost wartoœci importu Unii Europejskiej z Chin wp³yn¹³ przede wszystkim
na korzystny dla chiñskich eksporterów kurs juana w stosunku do euro, przy
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Rys. 1. G³ówni partnerzy handlowi Unii Europejskiej w koñcu pierwszego dziesiêciolecia
XXI w. (w mld euro)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Eurostat.

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 Œródziemnego [Puœlecki, 2007], co przyczyni³o siê
do znacznego powiêkszenia rynku konsumentów w Unii Europejskiej o ok. 20%.
Chiny, przystêpuj¹c do Œwiatowej Organizacji Handlu 10 listopada 2001 r. [Puœlecki, 2006] uzyska³y tak¿e poprawê dostêpu do unijnego rynku. W 2005 r. wygas³o
te¿ Porozumienie Wielow³óknowe (Multi Fibre Agrement) zawarte w ramach
GATT obowi¹zuj¹ce od 1974 r. [Puœlecki, 2006], które stanowi³o barierê dla eksportu
tekstyliów i odzie¿y z Chin [Bia³ow¹s, K¹kol, 2009].
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 azjatyckich [Korzec, 2007].
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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 (rysunki 3 i 4). Od
2000 r. tempo wzrostu eksportu towarów z Unii Europejskiej do Chin wzrasta³o,
osi¹gaj¹c w najwy¿szym momencie w 2004 r. poziom 40%. W 2005 r. nast¹pi³ jednak spadek dynamiki handlu zagranicznego Unii 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 pkt proc.
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 nale¿y stwierdziæ,

322

Zdzis³aw W. Puœlecki

45
Eksport ca³kowity UE

Eksport UE do Chin

40
35
30
25
20
15
10
5
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Rys. 3. Tempo wzrostu eksportu towarów Unii Europejskiej do Chin w latach 2000-2008
(w %)
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Rys. 4. Tempo wzrostu wartoœci importu towarów Unii Europejskiej z Chin w latach
2000–2008 (w %)
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych WTO. International Trade Statistic 2002, 2003,
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¿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 miêdzynarodowego [Bia³ow¹s, K¹kol, 2009].
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3. Pobudzanie gospodarek obu stron w warunkach kryzysu
i nowe p³aszczyzny wspó³pracy
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 Ÿróde³ [Schreyer, Metz, 2009], a tak¿e transferem
technologii w zakresie ochrony œrodowiska [Vig, Kraft, 2003]. Wzrost wymiany
handlowej maszyn i technologii high-tech mo¿e byæ szans¹ zarówno dla europejskich, jak i chiñskich przedsiêbiorstw 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 Japonii [Puœlecki,
2011], nieelastycznymi systemami zatrudnienia (problemami z przekwalifikowaniem siê pracowników), nadmiernymi obci¹¿eniami pomocy spo³ecznej, deficytem bud¿etowym, wysokimi stopami bezrobocia4.
Pañstwo chiñskie tak¿e staje wobec w³asnych problemów gospodarczych.
Dotyczy to przede wszystkim nadmiernego zanieczyszczenia œrodowiska i wyczerpuj¹cych siê Ÿróde³ energii. Kwestia ta jest dla Chin niezwykle istotna w kontekœcie szybkiego wzrostu gospodarczego. W Chinach konieczna jest tak¿e
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.
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-tech
[Williams, 2008]. Jednak¿e w perspektywie d³ugoterminowej 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.

4

Ekonomista niemiecki Herbert Giersch okreœli³ ten stan „euroskleroz¹”.
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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 „dialogi sektorowe”. 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 p³aszczyznach [Komisja Europejska, 2010].
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 konkurencji [Puœlecki,
2011] 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.
Warto podkreœliæ, ¿e prowadzone dialogi obejmuj¹ tak¿e rynek wewnêtrzny5,
politykê regionaln¹ [Acharya, 2011; Puœlecki, Kmieciak, Walkowski, 2010] rolnictwo6, energiê j¹drow¹7, œrodowisko naturalne [Axelrod, Vig, Schreurs, 2005; Freeman III, 2003; Faure, Lefevre, 2005], zmiany klimatu [Hempel, 2003; Grunding,
2006], bezpieczeñstwo ¿ywnoœciowe [COM127 – Unijne zasady ramowe..., 2010;
Lister, 2003; Holland, 2003; Rifkin, 2004; Desai, Vreeland, 2011; Fukuda-Parr, 2011],

5 W tej dziedzinie podobnie jak Unia Europejska, Chiny zobowi¹za³y siê do zwalczania fragmentacji rynku w celu czerpania pe³nych korzyœci z szerokiego rynku wewnêtrznego.
6 W dniu 15 lipca 2005 r. 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.
7 Dialog energetyczny istnieje ju¿ od 1994 r. i jest jednym z pierwszych dialogów sektorowych.
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nawigacjê satelitarn¹8, spo³eczeñstwo informacyjne9, prawa w³asnoœci intelektualnej (IPR), regulacjê rynków finansowych [COM484, 2010], transport morski
[Puœlecki, Szymaniak, Ka³¹¿na, 2010], politykê przemys³ow¹10, naukê i technologiê(S&T)11 [Bussel, 2011; Wu Xiaobo, 2010], nauki kosmiczne12, handel miêdzynarodowy13 [Hertel, Winters, 2005]. Komisja Europejska oczekuje, ¿e prowadzone
dialogi doprowadz¹ do praktycznych rezultatów, które bêd¹ mieæ konkretny i pozytywny wp³yw na przysz³y efektywny rozwój dwustronnej wspó³pracy ekonomicznej.
Niepokoj¹cy jest spadek chiñskiego importu, który w styczniu 2012 r. zmniejszy³ siê o 15%. W efekcie nadwy¿ka handlowa Chin wzros³a w styczniu 2012 r. do
poziomu najwy¿szego od po³owy 2011 r., siêgaj¹c 27,3 mld dol. Nale¿y przy tym
zauwa¿yæ, ¿e import ten by³by jeszcze ni¿szy, gdyby nie dro¿ej¹ca ropa naftowa14.
Ponadto Chiñska Federacja Logistyki i Zakupów na pocz¹tku lutego 2012 r.
poda³a, ¿e indeks koniunktury w bran¿ach importowych chiñskiej gospodarki
w styczniu 2012 r. zmniejszy³ siê do 46,9 pkt (z 49,3 pkt), co wskazywa³o na to, ¿e
popyt w Chinach siê zmniejsza³.
Warto zaznaczyæ, ¿e œwiat przestaje ju¿ mimowolnie napêdzaæ gospodarkê
chiñsk¹. Prawd¹ jest, ¿e w ostatnich latach globalne koncerny przenosi³y siê do tanich Chin, które sta³y siê równoczeœnie baz¹ eksportow¹ œwiata. Jednak¿e kryzys
zad³u¿eniowy w krajach wysoko rozwiniêtych sprawia, ¿e popyt na stosunkowo
tanie towary chiñskie mimo wszystko zmniejsza siê. Wed³ug oficjalnych danych
w styczniu 2012 r. obroty handlowe Chin z Uni¹ Europejsk¹ zmniejszy³y siê o 7%.
Nie bez znaczenia jest fakt, ¿e w 2008 r. podczas pierwszych oznak kryzysu finansowego w USA i w Europie, rz¹d w Pekinie wprowadzi³ gigantyczny pakiet
stymulacyjny, co pozwoli³o utrzymaæ inwestycje w infrastrukturê na poziomie
z poprzednich lat. Efekty rz¹dowego wsparcia dla gospodarki chiñskiej widoczne
by³y jeszcze w 2011 r. W tym roku Chiny odnotowa³y bowiem wzrost PKB w wy8

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.
9 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).
10 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.
11 Dialog w tej dziedzinie rozpocz¹³ siê na pocz¹tku 1990 r. i by³ jednym z pierwszych obszarów
wspó³pracy pomiêdzy Komisj¹ Europejsk¹ a Chinami.
12 W kwietniu 2004 r. wielu mened¿erów przedsiêbiorstw przemys³u lotniczego i instytucji badawczych uczestniczy³o w odpowiednich warsztatach, a w lipcu 2006 r. mia³y miejsce spotkania na wysokim szczeblu, których celem by³o poszukiwanie sposobów, jak wdra¿aæ dialog pomiêdzy
zainteresowanymi stronami.
13 Dialog obejmuje kwestie o znaczeniu strategicznym, takie jak program rozwoju z Doha (DDA),
a tak¿e kwestie zwi¹zane z integracj¹ regionaln¹ i stref¹ wolnego handlu.
14 W ten sposób oceni³ tê sytuacjê minister handlu Chin Chen Deming.
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sokoœci 9,2%. Jednak¿e ju¿ w czwartym kwartale 2011 r. da³ siê zauwa¿yæ spadek
wzrostu PKB do wysokoœci 8,9%. W tym czasie MFW prognozowa³ na 2012 r. obni¿enie tempa wzrostu PKB w Pañstwie Œrodka do poziomu 9,0%. Jest to wprawdzie poziom, którego i tak œwiat zazdroœci³by Chinom. Na pocz¹tku 2012 r. MFW,
obserwuj¹c sytuacjê w Europie skorygowa³ jednak swoje szacunki wzrostu PKB
Chin do poziomu 8,5%. W pierwszych dniach lutego 2012 r. przedstawiciel MFW
w Chinach ostrzeg³ tak¿e, ¿e pogr¹¿ona w kryzysie Europa mo¿e w 2012 r.
poci¹gn¹æ Chiny w dó³ i kosztowaæ je to mo¿e nawet 4 punkty wzrostu15. Radzi³
równie¿ w³adzom chiñskim, aby ju¿ na pocz¹tku 2012 r. zaczê³y przygotowywaæ
drugi pakiet stymulacyjny.
W Chinach twierdzi siê, ¿e kraj ten bêdzie inwestowa³ jedynie tam, gdzie
przewidywane s¹ odpowiednie zyski16, czego nie mo¿na powiedzieæ o Europie,
bior¹c pod uwagê jej sytuacjê na pocz¹tku 2012 r. Takie opinie pojawi³y siê w Pañstwie Œrodka w po³owie lutego 2012 r. bezpoœrednio przed szczytem unijno-chiñskim17, podczas którego mia³y byæ poruszane delikatne kwestie, takie jak odmowa
Chin dla uczestniczenia w europejskim systemie handlu emisjami ETS przez
chiñskie linie lotnicze i ograniczenia dla chiñskich przedsiêbiorstw na terenie UE.
Z³agodzenie unijnego stanowiska w tych sprawach mog³oby przybli¿yæ finansowe wsparcie Chin dla Europy w wysokoœci 100 mld euro, za które Chiñczycy wykupiliby europejskie obligacje w celu dofinansowania funduszy ratunkowych.
Europa musi zatem braæ pod uwagê stanowisko Chin w kwestii pomocy finansowej18, która z ich punktu widzenia nie mo¿e byæ bezinteresowna19. Chiny wskazywa³y równoczeœnie, ¿e takie dzia³anie pozwoli na odzyskanie równowagi
finansowej UE, co jest korzystne tak¿e dla Chin.
Warto tak¿e zaznaczyæ, o czym bez w¹tpienia zdaj¹ sobie sprawê dwie strony,
i¿ gospodarki UE i Chin s¹ ze sob¹ tak bardzo wzajemnie powi¹zane, ¿e zmiana
stopy wzrostu jednego ze strategicznych partnerów ma bezpoœredni istotny
wp³yw na drugiego. W³adze Chin wiedz¹ o tym doskonale i wcale nie ukrywaj¹
tego, ¿e pomog¹ Europie, aby pomóc samym sobie, co da³o siê zauwa¿yæ w czasie
szczytu UE–Chiny w Pekinie w po³owie lutego 2012 r. Eskalacja kryzysu zad³u¿enia mo¿e bowiem, jak ostrzeg³ na pocz¹tku lutego 2012 r. MFW, doprowadziæ do
ograniczenia w 2012 r. chiñskiego wzrostu gospodarczego z 8% do 4%. Liderzy
UE zabiegaj¹ równoczeœnie u w³adz w Pekinie o u³atwienie dostêpu do chiñskiego rynku dla firm europejskich. Jest to szczególnie istotne z uwagi na fakt, i¿ na
pocz¹tku 2012 r. odnotowano dalszy spadek szczególnie europejskich bezpoœred15

Mia³o to miejsce w czasie seminarium naukowego w Pekinie na pocz¹tku 2012 r.
W ten sposób wypowiedzia³ siê na pocz¹tku lutego 2012 r. doradca prezesa chiñskiego banku
centralnego Xia Bin.
17 Szczyt Chiny-Unia Europejska rozpocz¹³ siê 14 lutego 2012 r. w Pekinie.
18 W po³owie lutego 2012 r. rezerwy finansowe Chin oceniano na poziomie 3,2 biliona dolarów.
19 Stanowisko takie w lutym 2012 r. zaprezentowa³ Yuan Gangming z Chiñskiego Instytutu Nauk
Spo³ecznych.
16
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nich inwestycji zagranicznych w Chinach. Nale¿y bowiem zauwa¿yæ, ¿e w styczniu 2012 r. ju¿ trzeci miesi¹c z rzêdu inwestycje te generalnie zmala³y w Chinach
o 0,3% do 10 mld dolarów, w tym najbardziej z Europy – o 42,49% do 452 mln, ale
równoczeœnie wzros³y z USA o 29,5% do 342 mln i z Azji–Pacyfiku o 0,77% do 8,59
mld dolarów USA. W grudniu 2011 r. ich poziom wynosi³ 12,2 mld dol. USA. Zjawiska te œwiadcz¹ o tym, ¿e zabiegi liderów UE, o ich siln¹ pozycjê w kontaktach
z Chinami s¹ w pe³ni uzasadnione.

Podsumowanie
W perspektywie œrednio- i d³ugoterminowej kryzys finansowy i ekonomiczny z koñca pierwszego dziesiêciolecia XXI w. stwarza równoczeœnie mo¿liwoœci
rozwoju stosunków Unii Europejskiej z Chinami w zakresie wymiany handlowej
i wspó³pracy gospodarczej [Kjeld, Wai, 2009]. Doskona³e warunki do dalszego
rozwoju dwustronnej wspó³pracy handlowej i gospodarczej powstaj¹ z powodu
aktywnej reakcji na kryzys [Terhalle, 2011]. Strony wyrazi³y bowiem sprzeciw wobec protekcjonizmu i poparcie dla szerszego otwarcia rynków podczas szczytu
Unia Europejska-Chiny, który odby³ siê w maju w 2009 r. 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, ¿e 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 musz¹ wype³niæ swoje zobowi¹zania wobec WTO i zapewniæ
przestrzeganie zasad uczciwego handlu. Europa natomiast musi pogodziæ siê
z zaostrzon¹ konkurencj¹. Chiny z kolei musz¹ zagwarantowaæ uczciwe przestrzeganie jej zasad [Stosunki UE–Chiny, 2006].
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Na pocz¹tku 2012 r. Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy ostrzeg³ Chiny, i¿
mo¿e im groziæ niebezpieczeñstwo, je¿eli dotknie je globalny kryzys. Stwierdzenie to jest tym bardziej istotne, ¿e w styczniu 2012 r. po raz pierwszy od 2009 r. zarówno import, jak i eksport tego kraju przesta³y odznaczaæ siê wzrostem. Eksport
zmniejszy³ siê nieznacznie o 0,5%, ale i tak by³ to najgorszy wynik dla Chin od
2009 r. W rezultacie takich wskaŸników mo¿na zauwa¿yæ, i¿ gospodarkê chiñsk¹
dogania kryzys globalny, przed którym w³adze chiñskie dotychczas skutecznie
siê broni³y. Chiny maj¹ jednak stosunkowo ³atwiejsz¹ drogê do pokonania ewentualnego kryzysu, poniewa¿ steruj¹ kursem w³asnej waluty. W Stanach Zjednoczonych otwarcie podkreœla siê, ¿e Chiny manipuluj¹ w³asn¹ walut¹, która
wed³ug w³adz amerykañskich jest niedoszacowana o jedn¹ trzeci¹. Taka sytuacja
pozwala Chinom promowaæ w³asny eksport zarówno do USA, jak i do Unii Europejskiej
Je¿eli UE wejdzie w recesjê, to mo¿na przewidywaæ, ¿e Chiny wyraŸnie to odczuj¹. W takiej sytuacji Pañstwo Œrodka zmuszone jest do wyraŸnej obserwacji
europejskich nader skomplikowanych problemów walutowych, chocia¿by dlatego, ¿e w europejskiej walucie ulokowana jest jedna czwarta chiñskich rezerw walutowych. Najwiêkszym jednak ryzykiem dla Chin bêdzie s³abszy popyt w Unii
Europejskiej zwi¹zany z kryzysem pañstw zad³u¿onych strefy euro.
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