
Bog dan Gó ral czyk*

Unia Eu ro pej ska – Chi ny:
naj wa˝ niej sze sto sun ki 

na glo bie? 

Chi ny wy ro sły w ostat nich la tach na jed nà z naj wi´k szych po t´g go -
spo dar czych na Êwie cie, a co za tym idzie – na jed ne go z naj wa˝ niej -
szych part ne rów Unii Eu ro pej skiej. Re la cje te na ro dzi ły si´ na pod ło ̋ u
go spo dar czym i to go spo dar ka na dal jest głów nà dzie dzi nà współ pra cy.
Jed nak ̋ e na po czàt ku XXI stu le cia sto sun ki te wy raê nie po gł´ bia jà si´
i po sze rza jà. Usys te ma ty zo wa ny, wr´cz zin sty tu cjo na li zo wa ny dia log
opar ty na dwu stron nych po ro zu mie niach pro wa dzo ny jest a˝ w 24 dzie -
dzi nach, m.in. ocie ple nia kli ma tu, po li ty ki re gio nal nej, nie le gal nej mi -
gra cji, ko smo nau ty ki, tu ry sty ki, współ pra cy roz wo jo wej (w tym w kon -
tek Êcie po mo cy dla Afry ki), trans por tu mor skie go, ba daƒ i roz wo ju,
spo łe czeƒ stwa in for ma tycz ne go, re for my sys te mu Êwiad czeƒ so cjal nych
(stro na chiƒ ska za in te re so wa na jest szcze gól nie roz wià za nia mi sto so wa -
ny mi w paƒ stwach skan dy naw skich), utrzy my wa nia stan dar dów pro duk -
cji, wy mia ny mi´ dzy uczel nia nej (oce nia si´, ˝e w 2008 r. na uczel niach
eu ro pej skich prze by wa ło ok. 170 tys. chiƒ skich stu den tów, pod czas gdy
w USA – 67 tys.).1 Po za tym UE i Chi ny bio rà udział w dia lo gu ASEM
(Asia -Eu ro pe Me eting), Eu ro pej ski Bank In we sty cyj ny fi nan su je – od
1994 r. – pro jek ty na te re nie Chin, a UE od 1995 r. Êwiad czy Chi nom
po moc hu ma ni tar nà (ostat nim jej spek ta ku lar nym prze ja wem by ło
wspar cie dla ofiar tra gicz ne go trz´ sie nia zie mi w pro win cji Si chu an
w ma ju 2008 r.).
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Oby dwie stro ny co raz cz´ Êciej mó wià o swych re la cjach ja ko „roz wi -
ni´ tych i stra te gicz nych” (en du ring stra te gic re la tion ship)2. Wa ga wza -
jem nych sto sun ków dla obu stron ro Ênie. UE od cza su Trak ta tu z Ma -
astricht po wi´k szy ła si´ z 12 do 27 paƒstw i obej mu je nie mal ca ły
kon ty nent, pod czas gdy Chi ny, te˝ w isto cie zaj mu jà ce kon ty nent, w ostat -
nich trzech de ka dach, po roz po cz´ ciu w grud niu 1978 r. kur su re form
i otwar cia na Êwiat (ga ige, ka ifang), od nio sły naj bar dziej spek ta ku lar ny
suk ces w ca łych swych dłu gich dzie jach, pod no szàc do cho dy paƒ stwa
nie mal dzie si´ cio krot nie. Po nie wa˝ cho dzi o naj lud niej sze paƒ stwo Êwia -
ta, liczà ce 1 350 mln miesz kaƒ ców, tam tej sze dy na micz ne zmia ny nie
tyl ko mu sia ły zo staç za uwa ̋ o ne, ale, co wi´ cej, ma jà ju˝ bez po Êred ni
wpływ na spra wy glo bal ne, w tym kon tek Êcie tak ̋ e na te re nie UE. Szyb -
ko zmie nia jà ce si´ i roz wi ja jà ce Chi ny sta ły si´ bo wiem w po wszech nej
opi nii „naj wi´k szà ta Êmà mon ta ̋ o wà Êwia ta”, eks pan syw nym eks por te -
rem, a za ra zem in trat nym ryn kiem.3 Oce nia si´, ˝e ak tu al nie sto sun ki
bi la te ral ne UE – Chi ny „kon su mu jà” jed nà trze cià ogó łu ob ro tów han -
dlo wych w Êwie cie (nie wli cza jàc w to ob ro tów we wnàtrz u nij nych). Po -
nie wa˝ oby dwaj part ne rzy na le ̋ à do gro na naj wa˝ niej szych ak to rów na
sce nie mi´ dzy na ro do wej, ich sto sun ki dwu stron ne b´ dà w du ̋ ej mie rze
okre Êla ły naj bli˝ szà rze czy wi stoÊç na are nie glo bal nej.

Ge ne za i roz wój sto sun ków dwu stron nych

Po pro kla mo wa niu 1 paê dzier ni ka 1949 r., a szcze gól nie po woj nie
ko re aƒ skiej (1950–1953), Chiƒ ska Re pu bli ka Lu do wa ja ko paƒ stwo ko -
mu ni stycz ne by ła przed mio tem swe go ro dza ju ostra cy zmu ze stro ny naj -
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wa˝ niej szych mo carstw za chod nich, w tym eu ro pej skich. Wiel ka Bry ta -
nia pod trzy ma ła, ze wzgl´ du na swà spe cy ficz nà ro l´ – Hong kong był jej
ko lo nià – sto sun ki z Pe ki nem, ale w la tach 50., 60., i 70. nie by ły one
zbyt roz wi ni´ te. Prze ło mu do ko na ła Fran cja Char les’a de Gaul le’a, któ -
ra na wià za ła sto sun ki dy plo ma tycz ne z ChRL w 1964 r. Od tej po ry a˝
do dziÊ Fran cja pre ten du je do ro li eu ro pej skie go „pio nie ra” w re la cjach
z Chi na mi, po zo sta jàc otwar tà na wy mia n´ i wy prze dza jàc w ini cja ty -
wach wie lu in nych eu ro pej skich part ne rów. 

W Êlad za Fran cjà po szły in ne du ̋ e paƒ stwa eu ro pej skie. Wło chy
na wià za ły sto sun ki dy plo ma tycz ne z ChRL w ro ku 1970, a w 1972 uczy -
ni ła to RFN. Za rów no zmie nia jà ca si´ at mos fe ra wo kół Chin po „prze -
ło mie” do ko na nym przez pre zy den ta USA Ri char da Ni xo na, któ ry
w lutym 1972 r. zło ̋ ył prze ło mo wà wi zy t´ w Pe ki nie i Szan gha ju, jak te˝
ogrom ny po ten cjał chiƒ skie go ryn ku spra wi ły, ˝e w 1975 r. sto sun ki dy -
plo ma tycz ne z Paƒ stwem Ârod ka na wià za ły Wspól no ty Eu ro pej skie (po -
ro zu mie nie wy ne go cjo wał zna ny po li tyk bry tyj ski, ów cze sny wi ce szef Ko -
mi sji Eu ro pej skiej sir Chri sto pher So ames). Pierw szà umo w´ han dlo wà
obie stro ny pod pi sa ły w ma ju 1978 r. (pod kreÊl my raz jesz cze, ̋ e w grud -
niu te go sa me go ro ku Chi ny wkro czy ły na Êcie˝ k´ szyb kich re form
i zmian). Na jej mo cy po wo ła no pierw szà Ko mi sj´ Wspól nà, a ju˝ w nie -
speł na rok póê niej, w lu tym 1979 r., Roy Jen kins, ów cze sny szef Ko mi -
sji Eu ro pej skiej, zło ̋ ył wi zy t´ w Chi nach (na pierw szà wi zy t´ chiƒ skie -
go pre mie ra – Zhu Ron gji – w sie dzi bie KE trze ba by ło cze kaç a˝ do
ro ku 2000).4 Był to do sko na ły mo ment na na wià za nie współ pra cy, któ -
ra od tej po ry sta le i szyb ko si´ roz wi ja ła, przede wszyst kim ze wzgl´ du
na dy na mi k´ we wn´trz nà po obu stro nach, ale tak ̋ e na ro snà cà wa g´
obu ryn ków na wza jem dla sie bie. Na po czàt ku cho dzi ło wła Ênie o ryn -
ki, po tem współ pra ca obej mo wa ła co raz wi´ cej dzie dzin. 

Do pierw szych kon sul ta cji po li tycz nych na szcze blu mi ni ste rial nym
do szło w 1984 r. Po pi sa no wów czas dwa pierw sze po ro zu mie nia o współ -
pra cy – w dzie dzi nie za rzà dza nia oraz roz wo ju rol nic twa. W Êlad za tym
w 1985 r. pod pi sa no dwu stron nà umo w´ o han dlu i współ pra cy, któ ra
do dziÊ sta no wi ich ra my. Do pie ro w 2007 r., uwzgl´d nia jàc dy na mi k´
roz wo ju kon tak tów i za cho dzà cych zmian, roz po cz´ to roz mo wy ma jà ce
na ce lu wy pra co wa nie no we go po ro zu mie nia ra mo we go (fra me work
agre ement) mó wià ce go o „part ner stwie” (Part ner ship and Co -ope ra tion
Agre ement – PCA). For mal nà de cy zj´ o roz po cz´ ciu ne go cja cji pod j´ to
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na szczy cie w Hel sin kach 9 wrze Ênia 2006 r.,5 a ne go cja cje za in au gu -
ro wa no w stycz niu 2007. W za ło ̋ e niach ma jà one trwaç trzy la ta. Ze
wzgl´ du na nie zwy kle sze ro ki za kres kon tak tów, roz mo wy sà trud ne
i ˝mud ne, cho cia˝ obie stro ny pod kre Êla jà do brà wo l´ w ce lu ich jak naj -
szyb sze go za koƒ cze nia i pod pi sa nia no wej umo wy od po wia da jà cej zmie -
nio nej rze czy wi sto Êci, tak po stro nie obu part ne rów, jak w ich sto sun -
kach wza jem nych oraz na ca łej are nie mi´ dzy na ro do wej. Ju˝ pod czas
pierw szej se sji ne go cja cyj nej w ma ju 2007 r. w Bruk se li przy j´ to for mu -
ł´, zgod nie z któ rà na wst´ pie b´ dà oma wia ne spra wy ła twiej sze, a te
naj trud niej sze w sto sun kach wza jem nych, ta kie jak szyb ko ro snà cy de -
fi cyt han dlo wy UE z Chi na mi, sta tus go spo dar ki ryn ko wej dla Chin, prze -
strze ga nie praw czło wie ka w ChRL, unij ne em bar go na do sta wy bro ni
i wresz cie kwe stia Taj wa nu, zo sta nà omó wio ne na koƒ cu.

4 paê dzier ni ka 1988 r. KE otwo rzy ła sta łe przed sta wi ciel stwo (am -
ba sa d´) w Pe ki nie, a w paê dzier ni ku 1993 r. – po dob ne w Hong kon gu
(by ło to ju˝ po pod pi sa niu po ro zu mieƒ, na mo cy któ rych daw na ko lo -
nia 1 lip ca 1997 r. mia ła po wró ciç na ło no oj czy zny, tzn. do ChRL). Jed -
nak wy da rze nia, któ re mia ły miej sce wio snà 1989 r. w sto li cy Chin, za -
koƒ czo ne ma sa krà na pla cu Tia nan men, na pe wien czas za mro zi ły te
sto sun ki 6. Do 1992 r. Unia przy łà czy ła si´ do po li ty ki sank cji i blo ka dy.
Po od stà pie niu od niej za cho wa ła em bar go na do sta wy bro ni do Chin,
któ re pla no wa ła znieÊç do pie ro po po nad 10 la tach (do spra wy po raz
pierw szy po wró cił w 2003 r. ów cze sny pre zy dent Fran cji Ja cqu es Chi -
rac). Nie uda ło si´ to na wet wte dy ze wzgl´ du na bez kom pro mi so wà po -
sta w´ USA w tej kwe stii. Em bar go obo wià zu je do dziÊ, Êwiad czàc tym
sa mym, ˝e – po pierw sze – USA sà wa˝ nym czyn ni kiem okre Êla jà cym
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sto sun ki UE – Chi ny, a po dru gie – UE nie wy st´ pu je wo bec Chin z ini -
cja ty wa mi sto jà cy mi w otwar tej sprzecz no Êci z in te re sa mi USA .7

Am bi wa len cj´ w tej spra wie do brze uj mu je frag ment z ko mu ni ka tu
koƒ co we go po szczy cie UE – Chi ny w li sto pa dzie 2007 r.: „Przy wód cy
oma wia li kwe sti´ unij ne go em bar ga na broƒ. Stro na chiƒ ska po twier -
dzi ła, ̋ e znie sie nie em bar ga przy czy ni ło by si´ do znacz ne go roz wo ju sto -
sun ków UE – Chi ny i po pro si ła UE o jak naj szyb sze je go znie sie nie.
Stro na unij na uzna je wa g´ te go za gad nie nia i po twier dza swà wo l´ pro -
wa dze nia dal szych prac zmie rza jà cych do znie sie nia em bar ga na pod -
sta wie Wspól ne go OÊwiad cze nia po szczy cie UE – Chi ny w 2004 r. i dal -
szych kon klu zji Ra dy Eu ro pej skiej w tej kwe stii”.8

Ko lej nym wa˝ nym wy da rze niem w sto sun kach dwu stron nych by ła
pu bli ka cja przez KE w 1995 r. pierw sze go do ku men tu stra te gicz ne go
(stra te gy pa per) w sto sun kach z ChRL pt. „Dłu go ter mi no wa po li ty ka
w sto sun kach Chi ny – Eu ro pa”. Ko lej ne stra te gy pa pers opu bli ko wa no
w la tach 1998 i 2001. Pierw szy no sił ty tuł „Bu do wa roz wi ni´ te go part -
ner stwa z Chi na mi”, a na je go mo cy w tym ̋ e ro ku do szło w Lon dy nie
do pierw sze go spo tka nia na szczy cie UE – Chi ny (od tàd od by wa jà si´
one re gu lar nie, prze mien nie na te ry to riach stron i co rocz nie; 11. szczyt
za pla no wa ny w Lyonie 1 grud nia 2008 r. zo stał od wo ła ny przez stro n´
chiƒ skà po ogło sze niu ko mu ni ka tu, ˝e pre zy dent Ni co las Sar ko zy spo -
tka si´ w Gdaƒ sku z przy wód cà ty be taƒ skim Da laj la mà; nie wàt pli wie dla
stro ny chiƒ skiej du ̋ e zna cze nie miał fakt, ˝e de cy zj´ t´ pod jàł pre zy -
dent Fran cji, a wi´c paƒ stwa do tàd wio dà ce go w kon tak tach).9 Dru gi
mó wił o „Im ple men ta cji wspól nej stra te gii w ko mu ni ko wa niu si´ i dal -
szych kro kach w ce lu bar dziej efek tyw nej po li ty ki UE [wo bec Chin]”.
Chiƒ czy cy do tàd od po wie dzie li stra te gicz nym do ku men tem tyl ko raz,
w paê dzier ni ku 2003 r., pu bli ku jàc wła sny po li cy pa per. Oce nio no w nim,
˝e ak tu al ny stan sto sun ków „jest lep szy ni˝ kie dy kol wiek” i do da no, ˝e
nie ma w nich za sad ni czych ró˝ nic in te re sów ani tym bar dziej êró deł
mi li tar ne go za gro ̋ e nia. WÊród ce lów wy mie nio no m.in. ch´ç na wià za -
nia bli˝ szej współ pra cy po li tycz nej oraz kon ty nu acj´ i po gł´ bie nie współ -
pra cy, a na wet „in te gra cji” go spo dar czej z UE. Ja ko dzie dzi ny szcze gól -
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nie in te re su jà ce wska za no: fi nan se, rol nic two, ochro n´ Êro do wi ska, tech -
no lo gie in for ma tycz ne, ener gi´ i trans port. Za zna czo no wy raê nie, ˝e we
wszyst kich tych dzie dzi nach na le ̋ y sto so waç za sa d´ ucze nia si´ od sie -
bie na wza jem.10

W tym cza sie UE od po wie dzia ła pierw szym te go ty pu pro gra mem
stra te gicz nym na la ta 2001–2006, opu bli ko wa nym 1 mar ca 2002 r.,
w któ rym wy szcze gól nio no za da nia na nad cho dzà cy okres, a na st´p nie
– 10 wrze Ênia 2003 r. – przed sta wi ła jesz cze je den do ku ment pro gra -
mo wy pt. „Doj rze wa jà ce part ner stwo – po dział in te re sów i wy zwaƒ w sto -
sun kach UE – Chi ny”. Na st´p ny, ostat ni do tàd, naj wa˝ niej szy do ku ment
w sto sun kach wza jem nych, ma jà cy cha rak ter ko mu ni ka tu, KE przy j´ ła
24 paê dzier ni ka 2006 r. No si ty tuł: „UE – Chi ny: bli˝ sze part ner stwo,
ro snà ca od po wie dzial noÊç”.11: Ju˝ sam ty tuł mó wił o zmie nia jà cym si´
cha rak te rze dia lo gu, w ra mach któ re go w dru giej po ło wie obec nej de -
ka dy po ja wił si´ pierw szy po li cy pa per do ty czà cy tyl ko jed nej dzie dzi ny
– han dlu i in we sty cji. W tym ̋ e 2006 r. przy j´ to dru gi pro gram stra te -
gicz ny współ pra cy, na la ta 2007–2013. Oce nio no w nim m.in., ˝e „stro -
ny chiƒ ska i eu ro pej ska po dzie la jà j´ zyk i part ner stwo oraz zmie rza jà
w kie run ku te go, by byç rów no rz´d ny mi stro na mi”. Ju˝ na wst´ pie na -
to miast za zna czo no, ˝e „Sto sun ki UE z Chi na mi wy szły z re la cji opar -
tych głów nie na han dlu i za mie ni ły si´ w part ner stwo opar te na dia lo -
gu po li tycz nym oraz sto sun kach go spo dar czych, han dlo wych i dia lo gu
sek to ro wym”. Za po wie dzia no w tym do ku men cie, ˝e UE wy asy gnu je na
ce le po mo co we dla Chin w la tach 2007–2013 su m´ 128 mln eu ro i prze -
zna czy jà głów nie na wspie ra nie dzie dzin ob j´ tych dwu stron nym dia lo -
giem po li tycz nym (ze szcze gól nym na ci skiem na wy mia n´ han dlo wà
i kon tak ty Êro do wisk biz ne so wych oraz wspie ra nie chiƒ skich re form we -
wn´trz nych), a tak ̋ e wa˝ ne za gad nie nia glo bal ne (zmia ny kli ma tu,
ochro n´ Êro do wi ska, êró dła ener gii) i roz wój za so bów ludz kich (in ny mi
sło wy: wzmoc nie nie wy mia ny na uko wej).

Wi´ cej, przy oka zji wy da wa nia te go ty pu do ku men tów za ka˝ dym nie -
mal ra zem po wta rza si´, ˝e „pod sta wà sto sun ków z Chi na mi po zo sta je
za an ga ̋ o wa nie i part ner stwo”. Ta kie sło wa do wo dzà za rów no zmia ny
cha rak te ru, jak da le ko po su ni´ te go po gł´ bie nia współ pra cy wraz z upły -
wem lat. Przy oka zji wy da nia no wej wie lo let niej stra te gii sto sun ków
z Chi na mi ko mi sarz ds. sto sun ków ze wn´trz nych i eu ro pej skiej po li ty -
ki sà siedz twa Be ni ta Fer re ro -Wald ner do wo dzi ła: „Na wià za nie part ner -

14

Studia Europejskie, 2/2009

10 Peł ny tekst, Chi na’s EU Po li cy Pa per zob.: http://www.italchinagoldproject.com/
download/ policypaper/_en.pdf 

11 Oby dwa do ku men ty do st´p ne na stro nach Ko mi sji: http://www.ec.europa.eu



skich sto sun ków mi´ dzy Eu ro pà i Chi na mi to naj wa˝ niej sze wy zwa nie
obec nej Ko mi sji i ca łej UE. Na sza no wa ini cja ty wa do ty czà ca Chin obej -
mu je am bit ny plan dzia łaƒ. Aby roz wià zaç naj wi´k sze pro ble my dzi -
siej szej Eu ro py, ta kie jak zmia ny kli ma tycz ne, wzrost go spo dar czy, mi -
gra cja i bez pie czeƒ stwo mi´ dzy na ro do we, mu si my wy ko rzy staç
mo˝ li wo Êci, ja kie da jà nam dy na micz ne sto sun ki z Chi na mi. Na szym
wspól nym ce lem po win no byç po łà cze nie wy sił ków i za pro po no wa nie
wspól nych roz wià zaƒ pro ble mów dzi siej sze go Êwia ta”.12

Głów ne dzie dzi ny part ner stwa i współ pra cy

Si łà spraw czà i mo to rem sto sun ków UE – Chi ny po zo sta jà współ -
pra ca go spo dar cza i han del. Dy na micz nie roz wi ja jà ce si´ sto sun ki bu -
do wa ne sà na trzech fi la rach: dwu stron nym po ro zu mie niu o han dlu
i współ pra cy z 1985 r., sta tu sie człon kow skim Chin w WTO (Âwia to wej
Or ga ni za cji Han dlu, do któ rej ChRL wstà pi ła w grud niu 2001 r., co zmu -
si ło jà do przy j´ cia ure gu lo waƒ mi´ dzy na ro do wych w han dlu) oraz eu -
ro pej skim sys te mie pre fe ren cji cel nych – GSP. Nie zwy kle bo ga ty i sta le
si´ roz wi ja jà cy jest rów nie˝ dia log sek to ro wy. W mia r´ roz wo ju sto sun -
ków po ja wi ło si´ w nich co raz wi´ cej za gad nieƒ o cha rak te rze po li tycz -
nym i stra te gicz nym (pierw sze spo tka nie w ra mach „dia lo gu stra te gicz -
ne go” od by ło si´ 20 li sto pa da 2006 r. w Lon dy nie). Za ini cjo wa no sta łà
wy mia n´ po glà dów w dzie dzi nie prze strze ga nia praw czło wie ka, a póê -
niej tak ̋ e – spo łe czeƒ stwa oby wa tel skie go. Obok do rocz nych spo tkaƒ na
szczy cie re gu lar nie od by wa jà si´ spo tka nia dy rek to rów po li tycz nych re -
sor tów spraw za gra nicz nych (roz mo wy te prak tycz nie ju˝ zin sty tu cjo na -
li zo wa no), po dob nie jak – w ró˝ nych kon fi gu ra cjach – przed sta wi cie li
eu ro pej skiej Trój ki z chiƒ ski mi part ne ra mi. Z bar dzo bo ga te go pro gra -
mu sta le do tàd za cie Ênia jà cej si´ współ pra cy i wy mia ny po ni ̋ ej omó wio -
no dzie dzi ny, któ re na le ̋ a ło by uznaç za naj wa˝ niej sze.

1. Sto sun ki go spo dar cze i wy mia na han dlo wa

Je Êli li czyç we dług kry te riów si ły na byw czej pie nià dza, tzw. Po wer Pa -
ri ty Pur cha se (PPP), Chi ny wy ro sły ju˝ na dru gà – po USA – lub pre cy -
zyj niej trze cià – po UE i USA – po t´ g´ go spo dar czà Êwia ta. Na do da tek,
jak po ka zu jà da ne opar te na ob li cze niach Ban ku Âwia to we go, za war te
w ta be li 1., jest to po t´ ga nie tyl ko sta le i dy na micz nie si´ roz wi ja jà ca,
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ale te˝ zna ko mi cie ro ku jà ca na przy szłoÊç, a wi´c w tym sen sie bar dzo
in trat na. Po nad to z ze sta wie nia wi daç wy raê nie, ˝e ten den cj´ wzro sto -
wà od no to wu jà dwa ryn ki do tych czas wscho dzà ce – Chi ny i In die, pod -
czas gdy do tych cza so we je dy ne su per mo car stwo – USA, ale tak ̋ e UE,
nie mó wiàc ju˝ o tra dy cyj nych mo car stwach eu ro pej skich, re la tyw nie
tra cà swà moc go spo dar czà. W ta kich oko licz no Êciach jest ja sne i zro -
zu mia łe, ˝e re la cje z Chi na mi sta jà si´ dla UE nie mniej wa˝ ne ni˝ sto -
sun ki z Unià dla Chin. Jest to bo daj naj so lid niej sza pod sta wa wy ra ̋ a nia
oce ny, a na wet wnio sku, ˝e je Êli nie zaj dà ja kieÊ nie prze wi dzia ne oko -
licz no Êci o cha rak te rze po li tycz nym, współ pra ca go spo dar cza UE z Chi -
na mi „jest ska za na” na ja snà przy szłoÊç i suk ce sy.13

Ta be la 1. Udział w Êwia to wym PKB (we dług kur su PPP)

1995 2007 2020 2030

USA 21,7 19,4 18,3 16,6

Chi ny 5,5 10,1 17,7 22,7

Ja po nia 8,3 6,0 4,6 3,6

In die 3,1 4,3 6,9 8,7

Ro sja 2,8 2,9 3,1 2,7

UE –27 24,5 20,8 18,6 15,6

Fran cja 3,6 3,0 2,5 2,1

Niem cy 3,4 3,1 2,9 2,5

èró dło: Na pod sta wie ba daƒ po rów naw czych Ban ku Âwia to we go: Ch.Grant, K.Ba rysch,
Can Eu ro pe and Chi na Sha pe a New World Or der?, Cen tre for Eu ro pe an Re form, Lon -
don, may 2008, s. 3.

Ak tu al nie pro ble mem w dwu stron nych sto sun kach han dlo wych – po -
wa˝ nym i na ra sta jà cym – jest szyb ko ro snà cy de fi cyt w han dlu z Chi -
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szłoÊç) w to mie: Ki na: Re alitás és Esély (Chi ny: Re alia i szan se), eds. Ino tai András,
Juhász Ot tó, Ma gy ar Tu domány os Akadámia, Világaz dasági Ku ta tó intézet, Bu da pest
2008, s.114, 115.



nami. Do ty czy on za rów no ca łej UE (zob. ta be la 2.), jak po szcze gól nych
eu ro pej skich part ne rów. Ostat nio KE za cz´ ła sta wiaç ten pro blem –
i słusz nie – ja ko jed no z prio ry te to wych za gad nieƒ we wszyst kich roz -
mo wach o cha rak te rze go spo dar czym. Ta ten den cja mu si byç przy naj -
mniej wy ha mo wa na, je Êli nie od wró co na, co jed nak, ze wzgl´ du na nie -
by wa ła dy na mi k´ chiƒ skiej go spo dar ki, nie b´ dzie ła twe. Nie za do wo lo na
z ob ro tu spraw UE naj pierw je sie nià 2006 r. wpro wa dzi ła do dat ko we cła
na 36 chiƒ skich grup to wa ro wych, a 27 czerw ca 2007 r. za sto so wa ła
ogra ni cze nia an ty dum pin go we i an ty sub sy dy cyj ne a˝ na 42 ich gru py.
Cho cia˝ cła i ogra ni cze nia w zwiàz ku z przy stà pie niem do WTO zo sta -
ły po wa˝ nie ogra ni czo ne, stro na unij na sta le za rzu ca Chi nom brak na -
le ̋ y tej przej rzy sto Êci i sto so wa nie nie czy stych prak tyk w han dlu. Ogól -
nie wo bec oko ło jed nej czwar tej to wa rów spro wa dza nych z Chin
wpro wa dzo no ró˝ ne go ro dza ju ogra ni cze nia an ty dum pin go we i me cha -
ni zmy spraw dza jà ce. 

W Êlad za tym, mi mo na ci sków dru giej stro ny, UE nie pod j´ ła jesz -
cze de cy zji, cho cia˝ zro bi ły to ju˝ wcze Êniej Au stra lia, Ja po nia i USA, by
uznaç go spo dar k´ chiƒ skà za w peł ni ryn ko wà, co bu dzi iry ta cj´ władz
w Pe ki nie (tym bar dziej ˝e z przy czyn po li tycz nych sta tus ta ki nada no
go spo dar ce ro syj skiej). Stro na eu ro pej ska sta wia w tej dzie dzi nie czte ry
wa run ki: zmniej sze nie po zio mu bez po Êred niej in ge ren cji paƒ stwa w pro -
ce sy go spo dar cze, za pew nie nie rów no wa gi w do st´ pie do ryn ku dla
wszyst kich sek to rów go spo dar ki, włà cza jàc w to przed si´ bior stwa pry -
wat ne, za gwa ran to wa nie ochro ny praw wła sno Êci i tra de marks zgod nie
z po wszech nie obo wià zu jà cy mi ure gu lo wa nia mi mi´ dzy na ro do wy mi
oraz zwi´k sze nie przej rzy sto Êci w sek to rze fi nan so wo -ban ko wym. Ka˝ -
dy, kto zna chiƒ skie uwa run ko wa nia, zda je so bie spra w´, ˝e eu ro pej skie
wa run ki do ty czà spraw w Chi nach wa˝ nych. Speł nie nie ich nie b´ dzie
za tem wca le ta kie ła twe. Kwe stia nada nia sta tu su go spo dar ki ryn ko wej,
obok szyb ko ro snà ce go de fi cy tu han dlo we go po stro nie unij nej, jest ostat -
nio jed nym z naj ̋ y wiej dys ku to wa nych te ma tów w sto sun kach dwu stron -
nych, nie tyl ko tych stric te go spo dar czych. UE do ma ga si´ ja snych i przej -
rzy stych re guł gry, Chi ny wal czà o pre sti˝ i wi ze ru nek paƒ stwa b´ dà ce go
wia ry god nym part ne rem na are nie mi´ dzy na ro do wej. In nym za gad nie -
niem, o nie co mniej szym zna cze niu, ale te˝ wa˝ nym w sto sun kach dwu -
stron nych, jest fakt, ˝e w 2006 r. na 1 tys. pro duk tów wy co fy wa nych
z ja kichÊ wzgl´ dów, naj cz´ Êciej z ra cji ni skich stan dar dów, po ło wa po -
cho dzi ła z Chin. Oce nia si´, ˝e a˝ 80 proc. to wa rów pod ro bio nych, prze -
chwy co nych na gra ni cach UE, po cho dzi z Chin. UE wsz cz´ ła te˝ 41 po -
st´ po waƒ an ty dum pin go wych wo bec ChRL, a oko ło 100 in nych na dal
„wi si w po wie trzu”.
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Ta be la 2. Han del UE –25(27) z Chi na mi (mld eu ro)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Im port 82 90 106 129 160 192 229

Eks port 31 35 42 48 52 64 72

Sal do –51 –55 –64 –81 –108 –128 –157

èró dło: Stro na in ter ne to wa Przed sta wi ciel stwa KE w Pe ki nie: http://www.delchn.ec.
eu ro pa.eu

Chi ny ja ko part ne ra UE do brze opi sał ko mi sarz ds. han dlu Pe ter
Man del son, któ ry mó wił w paê dzier ni ku 2006 r.: „Chi ny to baj ka o glo -
ba li za cji z do brym za koƒ cze niem. Chi ny to taƒ sze to wa ry w eu ro pej -
skich skle pach, mniej sze na kła dy przed si´ biorstw, wi´k sza kon ku ren -
cja dla firm eu ro pej skich, wi´k sze ryn ki dla eu ro pej skich eks por te rów
i ni˝ sze sto py pro cen to we. Dzi´ ki do st´ po wi do eu ro pej skich ryn ków od
1990 r. 180 mln Chiƒ czy ków wy szło z ubó stwa. Sil na go spo dar ka Chin
le ̋ y w eko no micz nym in te re sie Eu ro py. Na otwar to Êci ko rzy sta jà obie
stro ny. Ro snà cy w si ł´ chiƒ ski han del ozna cza jed nak rów nie˝ ro snà ce
ocze ki wa nia. Chi ny mu szà wy peł niç swo je zo bo wià za nia wo bec WTO
i zo bo wià zaç si´ do prze strze ga nia za sad uczci we go han dlu. Eu ro pa mu -
si po go dziç si´ z za ostrzo nà kon ku ren cjà. Chi ny z ko lei mu szà za gwa -
ran to waç uczci we prze strze ga nie jej za sad”.14

Po czàt ki wy mia ny han dlo wej by ły wi´ cej ni˝ skrom ne, bo wiem Chi -
ny w koƒ ców ce lat 70., po le wac kich eks pe ry men tach re wo lu cji kul tu -
ral nej (1966–1976) by ły kra jem bied nym i za mkni´ tym dla Êwia ta. Kie -
dy jed nak ru szy ły Êcie˝ kà szyb kie go roz wo ju, po cià gn´ ło to za so bà wie le
kon se kwen cji. W kon tak tach z UE był to na de wszyst ko bez pre ce den -
so wy wzrost wy mia ny han dlo wej, któ ra na prze strze ni po nad 30 lat wza -
jem nych sto sun ków wzro sła po nad 60-krot nie (sic!), prze kra cza jàc w ro -
ku 2007 su m´ 300 mld eu ro (ta be la 2.). Od ro ku 2002 wy mia na
han dlo wa UE z Chi na mi ro sła o 20 proc. rocz nie, w wy ni ku cze go UE
sta ła si´ w 2005 r. naj wa˝ niej szym part ne rem han dlo wym ChRL, pod -
czas gdy Chi ny sà dla Unii dru gim, po USA (w 2006 r. UE zaj mo wa ła
trze cie miej sce w chiƒ skim im por cie, z udzia łem 12,6 proc., po Ja po nii
– 13,9 proc. i Ko rei Płd. – 13,4 proc., pod czas gdy w chiƒ skim eks por -
cie by ła dru ga, z udzia łem 19,3 proc., po USA – 21,9 proc.). Pod sta wo -
wym pro ble mem jest, ̋ e nie tyl ko UE ja ko ca łoÊç, ale prak tycz nie wszyst -
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kie paƒ stwa człon kow skie od no to wu jà ujem ne sal do han dlu z Chi na mi,
choç na tu ral nie w ró˝ nym stop niu (naj wi´k szym part ne rem han dlo wym
Chin po zo sta jà Niem cy do star cza jà ce na tam tej sze ryn ki nie mal 40 proc.
ogó łu eks por tu z paƒstw UE).15

Ca ły czas zwi´k szał si´ nie tyl ko wo lu men wza jem nych ob ro tów, ale
tak ̋ e asor ty ment ofe ro wa nych to wa rów. Po po czàt ko wym okre sie, gdy
w im por cie z Chin do mi no wa ły to wa ry rol ne, tek sty lia i obu wie, za cz´ ły
je co raz szyb ciej i cz´ Êciej za st´ po waç tzw. to wa ry prze two rzo ne, w tym
elek trycz ne i elek tro nicz ne (DVD, lap to py, dru kar ki), te le ko mu ni ka cyj ne
(apa ra ty ko mór ko we, fak sy, e -pho ny) i prze my sło we. W ro ku 2005 ma -
szy ny i urzà dze nia sta no wi ły ju˝ 43 proc. im por tu, pod czas gdy tek sty lia
i ubra nia tyl ko 13 proc. UE z ko lei tra dy cyj nie eks por tu je do Chin sprz´t
trans por to wy (w tym sa mo lo ty Air bus; nie miec kie fir my zbu do wa ły
w Szan gha ju su per szyb ki i ul tra no wo cze sny eks pres łà czà cy cen trum mia -
sta z no wym, od le głym lot ni skiem), do mi nu je na tam tej szym ryn ku sa -
mo cho do wym (bar dzo sil na po zy cja Volks wa ge na, wi docz ne: Fiat, Au di,
Peu ge ot, Mer ce des, w mniej szym stop niu Vo lvo i BMW), sprze da je ró˝ -
ne go ro dza ju ma szy ny i urzà dze nia oraz che mi ka lia. Nie zwy kle istot ne
w ofer cie unij nej, cen nej dla Chin, sà za rów no in we sty cje bez po Êred nie
(Fo re ign Di rect In ve st ment – FDI), jak szyb ko ro snà ca ofer ta usłu go wa
(fi nan se, lo gi sty ka, edu ka cja, ostat nio na wet po rad nic two praw ne), któ re
w de ka dzie 1994–2004 wzro sły po nad sze Êcio krot nie. W 2006 r. ca łoÊç
in we sty cji bez po Êred nich (FDI) UE na te re nie Chin za mkn´ ła si´ su mà
71 mld eu ro w for mie in we sty cji za kon trak to wa nych (do koƒ ca 2006 r.
spo ̋ yt ko wa no bli sko 53 mld), a funk cjo nu jàca na te re nie Paƒ stwa Ârod -
ka unij na Izba Han dlo wa li czy ła ju˝ 1100 człon ków, pod czas gdy w ro ku
2000 by ło ich za le d wie 50. Te licz by naj le piej Êwiad czà o dy na mi ce roz -
wo ju i zna cze niu Chin dla eu ro pej skich firm. Z przed sta wia nych da nych
wy ni ka, ̋ e przed si´ bior stwa za chod nio eu ro pej skie wi´ cej in we stu jà w Chi -
nach ani ̋ e li na ryn kach paƒstw no wo przy j´ tych do UE.16

Eu ro pej skie FDI b´ dà szcze gól nie mi le wi dzia ne w zwiàz ku z ogło -
szo ny mi ju˝ am bit ny mi pla na mi Chin do ty czà cy mi pro jek tów o cha rak -
te rze in fra struk tu ral nym, za kła da jà cych m.in. wy bu do wa nie 30 re ak to -
rów ato mo wych, sie ci me tra w 20 wi´k szych chiƒ skich mia stach (pra ce
ju˝ trwa jà), roz wi ni´ cie sie ci au to strad (Chi ny ma jà ju˝ pod tym wzgl´ -
dem dru gà po zy cj´ na Êwie cie, po USA) oraz bu do w´ dal szych 20 tys.
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km li nii ko le jo wych, m.in. su per szyb kie go od cin ka łà czà ce go Pe kin
z Szan gha jem. 

Chi ny sà co raz cie kaw szym ryn kiem pod wzgl´ dem tu ry stycz nym,
ale sa me usług jesz cze do UE nie eks por tu jà. War to na to miast od no to -
waç, ˝e w 2007 r. – na wzór Sin ga pu ru i Nor we gii – po wo ła no tam spe -
cjal ny fun dusz in we sty cyj ny (So ve re ign We alth Fund – SWF), któ ry roz -
po rzà dza ju˝ po wa˝ ny mi Êrod ka mi paƒ stwo wy mi (po nad 300 mld dol.),
ja kie b´ dà prze zna cza ne na FDI na ob cych ryn kach. Na ra zie SWF nie
jest jesz cze wi docz ny na ryn kach eu ro pej skich, ale np. w Afry ce mo˝ -
na ju˝ mó wiç o je go eks pan sji (dy na micz ne wcho dze nie Chin na ryn ki
afry kaƒ skie to in ny, bar dzo in te re su jà cy te mat). Tak czy ina czej, ja ko
no we, wa˝ ne za gad nie nie wy ła nia si´ pro blem chiƒ skie go ka pi ta łu paƒ -
stwo we go ru sza jà ce go na pod bój ob cych ryn ków. Jest to ju˝ te mat w ra -
mach pro wa dzo ne go dwu stron ne go dia lo gu. 

In nym wa˝ nym, a cz´ sto na wet gło Ênym w sen sie echa me dial ne go,
pro ble mem w sto sun kach dwu stron nych jest fakt, ˝e Chi ny do star cza -
jà na ob ce ryn ki to wa ry pod ro bio ne lub nie na le ̋ y tej ja ko Êci. To pro blem
sze ro ko zna ny. Cho cia˝ od no to wu je si´ sta ły po st´p w jed nej sfe rze, tzn.
to wa ry chiƒ skie sà co raz lep szej ja ko Êci, to w dru giej – pi rac twa pro duk -
cyj ne go – sy tu acja na dal po zo sta je wr´cz dra ma tycz na. W oce nie ame -
ry kaƒ skiej Izby Han dlu w 2007 r. 85–93 proc. to wa rów ob j´ tych wy mo -
ga mi ochro ny wła sno Êci i mar ki (co py ri ght) by ło pod ra bia nych. Po nie wa˝
Chi ny do star cza jà na ryn ki Êwia to we np. oko ło 70 proc. za ba wek dla dzie -
ci, 75 proc. obu wia, dwie trze cie ku che nek mi kro fa lo wych i od twa rza -
czy DVD, a jed nà trze cià te le fo nów ko mór ko wych, te le wi zo rów i kom -
pu te rów oso bi stych, po da na licz ba mó wià ca o pod rób kach jest wr´cz
dra ma tycz na w swej wy mo wie. Przy no si bo wiem ogrom ne, wy mier ne
stra ty za chod nim pro du cen tom. Nic dziw ne go, ˝e kwe stie te sta wia ne
sà ja ko prio ry te to we prak tycz nie we wszyst kich roz mo wach han dlo wych
z Chiƒ czy ka mi. 

Mi mo man ka men tów współ pra cy, wiel koÊç obu ryn ków za de cy do wa -
ła o tym, ˝e w ro ku 2006 UE za in au gu ro wa ła tzw. stra te gicz ny dia log
go spo dar czy (stra te gic eco no mic dia lo gue – SED) z ChRL. W ra mach
je go re ali za cji, a za ra zem pod no sze nia na wy˝ szy sto pieƒ, prze wod ni -
czà cy Ko mi sji Eu ro pej skiej Ju an Ma nu el Bar ro so pod czas wi zy ty Chi -
nach w kwiet niu 2008 r. (to wa rzy szy ło mu, co god ne pod kre Êle nia, a˝
sied miu unij nych ko mi sa rzy) za in au gu ro wał funk cjo no wa nie dwu stron -
ne go „me cha ni zmu wy so kie go szcze bla w go spo dar ce i han dlu”.17 Po le -
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ga on na tym, ˝e od tàd urz´d ni cy wy so kie go szcze bla, a na wet mi ni stro -
wie od po wied nich re sor tów, dwa ra zy do ro ku b´ dà do ko ny wa li oce ny
i prze glà du do ko naƒ w dzie dzi nach naj wa˝ niej szych dla obu stron, ta -
kich jak wza jem ny do st´p do ryn ku (ry nek chiƒ ski jest wy jàt ko wy do -
st´p ny, ma ni˝ sze ba rie ry – rz´ du 10 proc. – ani ̋ e li Êred nia te go ro dza -
ju po dat ków wÊród paƒstw UE), trans fer tech no lo gii, wła snoÊç
in te lek tu al na i ochro na mar ki oraz to wa ru, ener ge ty ka i ochro na Êro do -
wi ska. Uru cho mie nie te go me cha ni zmu do brze ro ku je na przy szłoÊç. 

2. Kwe stia mul ti po la ry zmu na are nie mi´ dzy na ro do wej

Ro snà ca ro la Chin ja ko po t´ gi go spo dar czej po cià ga za so bà kwe sti´
ko niecz no Êci prze war to Êcio wa nia ich po zy cji na are nie mi´ dzy na ro do -
wej. Od r´b ny mo del, ja ki za sto so wa ło Paƒ stwo Ârod ka w trans for ma cji
od go spo dar ki pla no wej ku ryn ko wej, po sta wił Êwiat ze wn´trz ny,
a w szcze gól no Êci paƒ stwa za chod nie, w tym UE, przed dy le ma tem, jak
trak to waç ten bez pre ce den so wy eks pe ry ment. Pe kin pod czas trans for -
ma cji od rzu cił mo del neo li be ral ny, prak ty ko wa ny w ra mach tzw. kon -
sen su su wa szyng toƒ skie go za le ca jà ce go otwar cie go spo dar ki, szyb kà li -
be ra li za cj´ i pry wa ty za cj´ ryn ków, i za pro po no wał wła sne roz wià za nia
(któ re na zwa no na wet „pe kiƒ skim kon sen su sem”, ter min ten ukuł Jo -
shua Co oper Ra mo 18). Zgod nie z przy j´ tà tam stra te già paƒ stwo ma na -
dal od gry waç cen tral nà ro l´, wa˝ na jest ku mu la cja na gro ma dzo ne go ka -
pi ta łu (ale te˝ si ły), a eks pe ry men ty ma jà byç pro wa dzo ne ostro˝ nie, na
za sa dzie ba da nia pia sku pod sto pa mi. Ta kie po dej Êcie, prze ciw ne za sa -
dom pre fe ro wa nym przez IMF czy Bank Âwia to wy, spra wi ło, ˝e ad mi ni -
stra cja Geo r ge’a W. Bu sha w Wa szyng to nie (2000–2008), a w Êlad za
nià wie lu ana li ty ków ame ry kaƒ skich, za cz´ ła two rzyç sce na riusz, na mo -
cy któ re go za ry so wa ła si´ na are nie mi´ dzy na ro do wej „oÊ” paƒstw de -
mo kra tycz nych (USA, UE, Ja po nia, Au stra lia i in ne), któ ra na po ty ka
sprze ciw ze stro ny „osi” paƒstw au to kra tycz nych, ja ki mi sà nie tyl ko paƒ -
stwa arab skie, ale przede wszyst kim Chi ny oraz Ro sja pod wła dzà tan -
de mu Wła di mir Pu tin – Dmi trij Mie dwie diew. 

Eu ro pa, sa ma b´ dàc two rem z na tu ry zło ̋ o nym i wie lo bie gu no wym,
nie ch´t nie pa trzy ła na USA ja ko je dy ne su per mo car stwo i w tym sen -
sie opo wia da ła si´ za po rzàd kiem mul ti po lar nym. W ta kim kon tek Êcie,
co na tu ral ne, bar dziej po zy tyw nie pod cho dzi ła i pod cho dzi do dia lo gu
z Chi na mi, trak to wa ny mi ja ko jed no z wie lu wa˝ nych mo carstw na Êwie -
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cie. Dla te go kon se kwent nie włà cza ła naj wa˝ niej sze za gad nie nia współ -
cze sno Êci, ta kie jak zmia ny kli ma tycz ne, za so by su row co we i ener ge tycz -
ne, mi gra cje czy ter ro ryzm, do sta le po sze rza jà ce go si´ „dia lo gu sek to -
ro we go” z Chi na mi. Chi ny, u˝y wa jàc po r´cz ne go ter mi nu ak tu al ne go
sze fa WTO Ro ber ta Zo el lic ka, mia ły byç „od po wie dzial nym udzia łow -
cem” glo bal nym (re spon si ble glo bal sta ke hol de r19), a nie wy izo lo wa nà
wy spà na are nie mi´ dzy na ro do wej. Ta kie po dej Êcie Bruk se li i in nych naj -
wa˝ niej szych sto lic eu ro pej skich spra wia, ˝e sto sun ki UE – Chi ny prze -
obra ̋ a jà si´ w naj wa˝ niej sze re la cje dwu stron ne na Êwia to wej sce nie
u pro gu XXI stu le cia, obok bez wàt pie nia naj wa˝ niej szych re la cji stra -
te gicz nych i go spo dar czych mi´ dzy USA a Chi na mi. Wa˝ niej sze, ˝e ta -
kie te˝ oce ny pły nà ze stro ny Wa szyng to nu, eu ro pej skie go jed nym eu -
ro pej skie go wa˝ niej szych ame ry kaƒ skich stu diów na te mat sto sun ków
Chi ny – Unia, pió ra Ba te sa Gil la i Me li sy Mur phy, stwier dza si´ na wet:
„Sto sun ki mi´ dzy Eu ro pà i Chi na mi ge ne ral nie zmie rza jà w kie run ku
gł´b szych, bar dziej kon struk tyw nych i po zy tyw nych re la cji, w ra mach
któ rych obie stro ny wi dzà wi´ cej mo˝ li wo Êci ni˝ za gro ̋ eƒ dla sie bie na -
wza jem”.20 Z eu ro pej skie go punk tu wi dze nia naj po wa˝ niej szym za gad -
nie niem jest to, jak za rzà dzaç ty mi stra te gicz ny mi re la cja mi z Pe ki nem.
Klu czo we po j´ cia, ja kie mo˝ na spo tkaç w nie mal wszyst kich naj wa˝ niej -
szych do ku men tach unij nych na te mat re la cji z Chi na mi, mó wià o „kon -
struk tyw nej współ pra cy”, „rze tel nym dia lo gu”, „za an ga ̋ o wa niu i part -
ner stwie” obu stron. In ny mi sło wy, UE nie tyl ko zda je so bie spra w´ ze
wzro stu zna cze nia Chin, ale do ce nia ten fakt i usi łu je wy cià gaç z te go
kon kret ne wnio ski, np. ta ki, by po st´ po waç z Chi na mi ra cjo nal nie, rze -
czo wo, prag ma tycz nie, bez uprze dzeƒ i ide olo gicz nych za szło Êci czy mo -
ty wów. Chi ny, choç w sen sie ide owym in ne, ob ce, z nie do koƒ ca spre -
cy zo wa nym mo de lem po li tycz nym, sà wiel kim mo car stwem o sta le
zwi´k sza jà cej si´ ran dze i zna cze niu. Po nie wa˝ ro la UE, szcz´ Êli wie, tak -
˝e ro Ênie, po oby dwu stro nach ro Ênie te˝ prze ko na nie, ˝e obaj part ne -
rzy sà so bie na wza jem po trzeb ni. 

Na tu ral nie, chcàc by na ro dzi ło si´ „stra te gicz ne part ner stwo” z Chi -
na mi i by by ło ono uda ne, a wi´c opar te na trwa łych pod sta wach, sta -
bil ne i dłu go ter mi no we, naj pierw na le ̋ y usu nàç z wza jem nych re la cji
naj wa˝ niej sze prze szko dy, ja ki mi sà ak tu al nie: szyb ko ro snà cy de fi cyt UE
w han dlu z Chi na mi, utrzy mu jà ce si´ em bar go na do sta wy bro ni do Chin,
pro blem uzna nia go spo dar ki chiƒ skiej za ryn ko wà i za uwa ̋ al ne, a bu -
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dzà ce w eu ro pej skich sto li cach zro zu mia ły nie po kój, kon tak ty Chin
z part ne ra mi co naj mniej po dej rza nej kon du ity, ta ki mi jak jun ta bir maƒ -
ska (Zwià zek My an mar), wła dze Zim ba bwe, Su da nu, nie mó wiàc ju˝
o Ira nie .21 In ny mi sło wy, wie lo bie gu no woÊç i wie lo płasz czy zno woÊç
współ pra cy UE – Chi ny, któ ra da obu stro nom obo pól ne ko rzy Êci (win
– win si tu ation), b´ dzie eks pe ry men tem uda nym, pod wa run kiem ˝e
obie stro ny nie tyl ko b´ dà jak dziÊ czer pa ły z niej ko rzy Êci go spo dar cze,
ale po dej dà do dia lo gu po wa˝ nie, bez ide olo gicz nych uprze dzeƒ, b´ dà
si´ sza no wa ły na wza jem ja ko part ne rzy, a tak ̋ e uwzgl´d nia ły w swych
kal ku la cjach fakt, i˝ ka˝ da z nich jest in na, ma in ne in te re sy i po dej -
Êcie do nie któ rych za gad nieƒ mi´ dzy na ro do wych. Stro nà bar dziej wra˝ -
li wà pod tym wzgl´ dem sà jed nak Chi ny, po nie wa˝ prze cho dzà trud ny,
nie zwy kle skom pli ko wa ny pro ces trans for ma cji i od cho dze nia od ko mu -
ni zmu, a na do da tek ma jà – za ko do wa ne tak ̋ e w swej sta rej cy wi li za cji
i kul tu rze – od ru chy im pe rial ne oraz ten den cje au to ry tar ne. Dla UE,
po dob nie jak dla ca łe go sze ro ko ro zu mia ne go Za cho du, a wi´c z punk -
tu wi dze nia de mo kra cji li be ral nej, nie b´ dzie obo j´t ne, co si´ dzie je
w Chi nach, po dob nie jak nie b´ dzie obo j´t ne, z kim one prze sta jà, ja -
kich ma jà part ne rów. Dla te go ko lej nym, wa˝ nym azy mu tem w sto sun -
kach dwu stron nych sà:

3. Kwe stie prze strze ga nia praw czło wie ka 
i pod sta wo wych wol no Êci

Choç co raz bo gat sze i co raz bar dziej wpły wo we, Chi ny nie ma jà do -
bre go wi ze run ku w Êwie cie za chod nim. Li sta sta wia nych im za rzu tów
jest bar dzo dłu ga. Oskar ̋ a si´ je, nie bez uza sad nie nia, ˝e ska zu jà na
wi´ zie nie dy sy den tów po li tycz nych (ostat ni, gło Êny przy pa dek to Hu Jia,
któ ry za swà dy sy denc kà dzia łal noÊç otrzy mał pre sti ̋ o wà Na gro d´ Par -
la men tu Eu ro pej skie go im. A.Sa cha ro wa), ˝e w Chi nach na dal funk -
cjo nu je sys tem obo zów pra cy przy mu so wej la ogai, ˝e brak po sza no wa -
nia praw czło wie ka i jed nost ki, a tak ̋ e mniej szo Êci na ro do wych. Po cze sne
miej sce wÊród tych za gad nieƒ zaj mu je spra wa wol no Êci na te re nie Ty -
be tu, któ ry – ja ko „wol ny Ty bet” – ma zwo len ni ków prak tycz nie we
wszyst kich paƒ stwach UE. Do dziÊ Chi ny nie roz wià za ły te˝ kwe stii ma -
sa kry stu den tów po ma so wym ru chu wio snà 1989 r., na dal ofi cjal nie
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trak tu jà ten pro de mo kra tycz ny zryw jak skie ro wa nà prze ciw ko wła dzom
re be li´. W efek cie UE ju˝ w pierw szym stra te gy pa per z 1995 r. wy raê -
nie pod kre Êli ła, ˝e „kwe stie prze strze ga nia praw czło wie ka mu szà byç
jed nym z głów nym przed mio tów po li ty ki UE” wo bec Chin. W Êlad za
tym do ku men tem w stycz niu 1996 r. za in au gu ro wa no dwu stron ny dia -
log do ty czà cy praw czło wie ka. Nie mal wszy scy przy wód cy paƒstw UE
skła da jà cy wi zy ty w Chi nach sta wia jà na agen dzie za gad nie nie prze strze -
ga nia praw czło wie ka. Jest to jed nak te mat kon tro wer syj ny i bar dzo nie -
ste ty uza le˝ nio ny od in te re sów po li tycz nych i biz ne so wych da ne go paƒ -
stwa z ChRL, któ re, jak wia do mo, na ogół sta le si´ za cie Ênia jà. 

Kon tro wer sje do ty czà ce Igrzysk Olim pij skich w Pe ki nie (sier pieƒ
2008), a tym bar dziej ko lej na fa la ma so wych de mon stra cji w Ty be cie,
w tym w wy ko na niu tam tej szych mni chów bud dyj skich, wio snà 2008 r.
po raz ko lej ny zwró ci ły na Chi ny uwa g´ Êwia to wych, w tym naj wa˝ niej -
szych eu ro pej skich me diów. Z nie mal wszyst kich ra por tów i spra woz daƒ
pły n´ ło doÊç am bi wa lent ne prze sła nie: Chi ny szyb ko si´ bo ga cà, co udo -
wod ni ły or ga ni za cjà olim pia dy, ale za ra zem nie sà kra jem pod sta wo wych
wol no Êci, sà – in ny mi sło wy – dyk ta tu rà i au to kra cjà. Tym sa mym nie ma -
jà mo de lu li be ral no -de mo kra tycz ne go (i na wet nie zmie rza jà ku nie mu),
ja ki obo wià zu je w UE, któ ra jest prze cie˝ na de wszyst ko sys te mem wspól -
nie wy zna wa nych war to Êci: de mo kra cji, go spo dar ki ryn ko wej, paƒ stwa pra -
wa, po sza no wa nia praw czło wie ka i pod sta wo wych wol no Êci, sza cun ku
dla mniej szo Êci (re li gij nych, et nicz nych, sek su al nych itd.). Kwe stie te sta -
no wià, i jak mo˝ na prze wi dy waç b´ dà sta no wi ły, pod sta wo wy pro blem
w sto sun kach UE – Chi ny, za rów no na szcze blu in sty tu cji eu ro pej skich,
jak w po dej Êciu po szcze gól nych sto lic eu ro pej skich do Pe ki nu.

Dzia ła jà ca w San Fran ci sco, gdzie od daw na ˝y je du ̋ a spo łecz noÊç
chiƒ ska, fun da cja Du ihua (Dia log), po wo łu jàc si´ na da ne z urz´ du pro -
ku ra to ra ge ne ral ne go ChRL, po da je, ˝e licz ba osób ska za nych na wy ro -
ki wi´ zie nia za dzia łal noÊç po li tycz nà czy te˝, u˝y wa jàc ofi cjal nej ter mi -
no lo gii, „na ru sza jà cych bez pie czeƒ stwo paƒ stwa”, ostat nio nie ste ty sta le
ro Ênie. W ro ku 2005 ska za no na tej pod sta wie 249 osób, w ro ku 2006
– 561, w 2007 – 619.22 To ko lej ny do wód, ˝e nie to le ru je si´ od mien no -
Êci po glà dów i po li tycz ne go plu ra li zmu. Po nie wa˝ po cze sne miej sce
wÊród ska zy wa nych zaj mu jà przed sta wi cie le i zwo len ni cy re li gij ne go ru -
chu Fa lun Gong, wła Ênie to za gad nie nie, obok pro ble ma ty ki ty be taƒ skiej,
znaj du je naj bo gat sze od zwier cie dle nie w do ku men tach na te mat ła ma -
nia praw czło wie ka w Chi nach przy go to wy wa nych przez tak re no mo wa -
ne or ga ni za cje, jak Amne sty In ter na tio nal i Hu man Ri ght Watch. 
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W do ku men tach przy go to wy wa nych przez in sty tu cje eu ro pej skie mo˝ -
na do strzec pew nà am bi wa len cj´ w po dej Êciu do Chin. Po raz pierw szy
wy raê na roz bie˝ noÊç mi´ dzy paƒ stwa mi człon kow ski mi za zna czy ła si´
w 1997 r., kie dy Fran cja, Wło chy, Gre cja i Hisz pa nia wy łà czy ły si´ z do -
tych czas jed no li te go (po wy da rze niach na pla cu Tia nan men wio snà 1989
r.) sta no wi ska Ko mi sji ds. Praw Czło wie ka ONZ w Ge ne wie po t´ pia jà ce -
go Chi ny za ła ma nie praw czło wie ka. Cz´ sto pod kre Êla si´ na przy kład, ˝e
jesz cze wa˝ niej sze ni˝ pra wa czło wie ka sà kwe stie za pro wa dza nia po rzàd -
ku praw ne go, paƒ stwa praw ne go (ru le of law). A w tej dzie dzi nie Chi ny
mo gà po szczy ciç si´ w ostat nich trzech de ka dach po wa˝ ny mi suk ce sa mi,
po nie wa˝ po dej mu je si´ tam – pierw szà te go ty pu w ca łych dzie jach paƒ -
stwa – pró b´ bu do wy paƒ stwa praw ne go. Dzia ła nia pod tym wzgl´ dem sà
nie rów no mier ne. Wy so ko za awan so wa ne w re gu la cjach do ty czà cych go -
spo dar ki, zu peł nie do brze przed sta wia jà si´ w Êwie tle pra wa cy wil ne go czy
np. prze pi sów do ty czà cych ochro ny Êro do wi ska, znacz nie go rzej jest na to -
miast z pra wem pra cy, sys te mem so cjal nym i in dy wi du al ny mi pra wa mi jed -
nost ki. Na dal nad chiƒ skim wy mia rem spra wie dli wo Êci uno si si´ je go wr´cz
od wiecz na ska za – su ro wa pe na li za cja (Chi ny od lat sà paƒ stwem, gdzie
wy ko nu je si´ naj wi´ cej wy ro ków ka ry Êmier ci na Êwie cie, we dług ostat nich
ra por tów Amne sty In ter na tio nal rocz nie 8 – 10 tys.). 

Spo łe czeƒ stwo chiƒ skie okre su re form nie jest ju˝ tak za mkni´ te jak
w po przed nich la tach. Przej rzy Êcie udo wod ni ła to po moc dla ofiar tra -
gicz ne go trz´ sie nia zie mi w pro win cji Si chu an w ma ju 2008 r., kie dy za -
rów no chiƒ skie, jak mi´ dzy na ro do we me dia mia ły prak tycz nie nie ogra -
ni czo ny wst´p na te re ny do tkni´ te ka ta stro fà. War to przy po mnieç, ˝e
kie dy w lip cu 1976 r. do szło do po dob nej ka ta stro fy w mie Êcie Tang shan
(na pół noc ny wschód od Pe ki nu), przez wie le mie si´ cy nie wpusz cza no
tam ni ko go. Chi ny po zy tyw nie si´ zmie nia jà, ale w sen sie praw nym i po -
li tycz nym na dal nie speł nia jà ocze ki waƒ part ne rów z UE. Mo˝ na prze -
wi dy waç, ˝e po dob nie b´ dzie w przy szło Êci. Kwe stie te po zo sta nà sta łym
pro ble mem i êró dłem kon tro wer sji we wza jem nych sto sun kach.

4. Chi ny a pro ble my glo bal ne

Eks per ci z ce nio ne go Cen trum Re form Eu ro pej skich w Lon dy nie,
Char les Grant i Ka tin ka Ba rysh, pro po nu jà, by w ra mach „stra te gicz ne -
go dia lo gu” z Chi na mi UE po sta wi ła ja ko prio ry te ty na st´ pu jà ce za -
gadnie nia: zmia ny kli ma tycz ne, nie pro li fe ra cja, po moc dla Afry ki oraz
glo bal ne za rzà dza nie. 23 Jak wi daç, pro po zy cje te wy cho dzà po za do tych -
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cza so wy, stan dar do wy wr´cz re per tu ar ogra ni cza jà cy si´ do naj wa˝ niej -
szych za gad nieƒ w han dlu i wy mia nie go spo dar czej. Ta kie po dej Êcie wy -
da je si´ jak naj bar dziej słusz ne. Ran ga i ro la Chin na are nie mi´ dzy na -
ro do wej sta le ro Ênie, a ich po wi´k sza jà ca si´ szyb ko moc go spo dar cza
po cià ga za so bà wzrost zna cze nia tak ̋ e w in nych dzie dzi nach. 

Wy mie nie ni au to rzy pi szà wprost: „Bez współ pra cy z Chi na mi Êwiat
nie zro bi zbyt du ̋ o, je Êli cho dzi o zmia ny kli ma tycz ne”. Chi ny sa me
przy zna ły w paê dzier ni ku 2008 r., ˝e ze wzgl´ du na szyb ki po st´p za -
mie ni ły si´ w êró dło naj wi´k szej na Êwie cie emi sji dwu tlen ku w´ gla. Ze
wszyst kich zna nych ze sta wieƒ i sta ty styk wy ni ka, ̋ e sà naj wi´k szym obok
USA tru ci cie lem i nisz czy cie lem na tu ral ne go Êro do wi ska. UE, jak naj -
bar dziej słusz nie, przy j´ ła ju˝ am bit ne ce le w ra mach tzw. pa kie tu ener -
ge tycz no -kli ma tycz ne go (m.in. ogra ni cze nie emi sji ga zów cie plar nia nych
o 30 proc. do 2020 r.), ale prze cie˝ naj lep sze in ten cje Unii, na wet prze -
ło ̋ o ne na czy ny, nie da dzà na le ̋ y tych efek tów w ska li glo bal nej. To mu -
si byç wy si łek pod j´ ty z in ny mi naj wi´k szy mi pod mio ta mi, od po wie dzial -
ny mi za ak tu al ny – nie naj lep szy jak wia do mo – stan rze czy w dzie dzi nie
ochro ny Êro do wi ska, ta ki mi jak USA, Ka na da, Chi ny i Ro sja. W tym kon -
tek Êcie ja ko bar dzo po zy tyw ny na le ̋ y od no to waç fakt, ˝e w ra mach wie -
lu „dia lo gów sek to ro wych” w 2005 r. opra co wa no pro gram pod na zwà
„Part ner stwo UE – Chi ny w sfe rze zmian kli ma tycz nych”. Wi´ cej, na
szczy cie Unia – Chi ny w li sto pa dzie 2007 r. pod j´ to de cy zj´ o po wo ła -
niu ju˝ w 2008 r. wspól ne go Cen trum Czy stej Ener gii, a w oce nie ob -
ser wa to rów z ze wnàtrz (B.Gill, M.Mur phy): „stro na chiƒ ska w co raz
wi´k szej mie rze przy zna je, ˝e na le ̋ y uczy niç o wie le wi´ cej w sfe rze za -
pew nie nia su row ców ener ge tycz nych, od wró ce nia pro ce su de wa sta cji
Êro do wi ska i za gwa ran to wa nia stra te gii zrów no wa ̋ o ne go roz wo ju”.24

Re zul ta ty tych dzia łaƒ i przed si´ wzi´ç trze ba Êle dziç z naj wi´k szà uwa -
gà, b´ dà bo wiem mia ły jak naj bar dziej glo bal ny wy miar. 

Kto wie, czy w naj bli˝ szym cza sie ja ko dru gi naj wa˝ niej szy kie ru nek
dzia łaƒ na ob sza rach ze wn´trz nych nie wy ło ni si´ w sto sun kach Chi ny
– UE (obok Ira nu z przy czyn nie pro li fe ra cji) kon ty nent afry kaƒ ski. W mi -
nio nej de ka dzie Afry ka sta ła si´ przed mio tem po wa˝ nej eks pan sji ze
stron Chin. Jak pod kre Êla si´ w unij nym do ku men cie pro gra mo wym
„UE, Afry ka i Chi ny: ku trój stron ne mu dia lo go wi i współ pra cy” z koƒ -
ca 2008 r. (ko mu ni kat Ko mi sji nr 654/325), UE i Chi ny sà od po wied nio
pierw szym i trze cim part ne rem han dlo wym oraz in we sto rem w Afry ce.
UE pro po nu je w tym do ku men cie „prag ma tycz ne i po st´ po we po dej -
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Êcie” do współ pra cy trój stron nej, a ja ko naj wa˝ niej sze, stra te gicz ne ob -
sza ry tej współ pra cy wy mie nia: bez pie czeƒ stwo, zmia ny kli ma tu („Afry -
ka jest kon ty nen tem, któ ry w naj mniej szym stop niu wpły wa na zmia -
ny kli ma tu, a jed no cze Ênie tym, któ ry naj sil niej od czu je ich skut ki”),
od na wial ne êró dła ener gii (tu Plan Ener gii So lar nej), roz wój in fra struk -
tu ry, wy mia na in no wa cyj nych tech no lo gii. 

Pod wie lo ma wzgl´ da mi in te re sy ChRL na kon ty nen cie afry kaƒ skim
wy prze dzi ły ju˝ wpły wy i in te re sy tra dy cyj nych paƒstw ko lo nial nych. Co
chwi la ogła sza ne sà no we po ̋ ycz ki dla po szcze gól nych paƒstw afry kaƒ -
skich, sta le je˝ d˝à tam chiƒ scy po li ty cy (pre zy dent Hu Jin tao zło ̋ ył wi -
zy t´ w Afry ce w lu tym 2007 r., od wie dził Li be ri´, Za mbi´, Su dan i Na -
mi bi´; pre mier Wen Jia bao był w Afry ce, w tym w RPA, An go li, Gha nie,
Egip cie, w czerw cu 2006), a chiƒ skie fir my za cz´ ły w Afry ce in we sto -
waç. Dla przy kła du:

– Chiƒ ski Bank Prze my sło wo -Han dlo wy (je den z czte rech naj wa˝ -
niej szych w kra ju) w paê dzier ni ku 2007 r. ogło sił de cy zj´, ̋ e przej -
mie 20 proc. ak ty wów naj wi´k sze go ban ku na kon ty nen cie afry -
kaƒ skim, po łu dnio wo afry kaƒ skie go Stan dard Bank,

– w tym sa mym mie sià cu Chi ny ogło si ły, ˝e udzie là kre dy tu w wy -
so ko Êci 5 mld dol. na roz wój gór nic twa w Kon gu,

– w stycz niu 2006 r. chiƒ ska kom pa nia naf to wa Chi na Na tio nal Of -
fsho re Oil Cor po ra tion ogło si ła, ˝e przej mu je 45 proc. udzia łów
w kon gij skich po lach naf to wych, prze zna cza jàc na ten cel ja ko ka -
pi tał po czàt ko wy su m´ 2,3 mld dol.,

– w lu tym 2007 r. na mo cy dwu stron ne go po ro zu mie nia rzà do we go
ChRL prze zna czy ła 9,25 mld dol. na re ali za cj´ chiƒ skich pro jek -
tów in fra struk tu ral nych (dro gi, ko le je) na te re nie Kon ga, w za mian
za cen ne tam tej sze su row ce, w tym miedê i ko balt.26

Przy kła dy mo˝ na mno ̋ yç. Ja ko zna mien ny na le ̋ y od no to waç fakt,
˝e w li sto pa dzie 2006 r. do szło w Pe ki nie do bez pre ce den so we go spo -
tka nia przy wód ców a˝ 48 paƒstw afry kaƒ skich go to wych do Êci słej współ -
pra cy. Przy tej oka zji chiƒ ski pre zy dent Hu Jin tao ogło sił, ˝e Chi ny prze -
zna czà 5 mld dol. na pre fe ren cyj ne kre dy ty, a dal szych 5 mld na spe cjal ny
fun dusz pro mo cji chiƒ skich in we sty cji na te re nie Afry ki. Nie ma ˝ad -
nych wàt pli wo Êci, ˝e po trze bu jà ce su row ców Chi ny po sta wi ły na in trat -
nà współ pra c´ z Afry kà. Z eu ro pej skie go punk tu wi dze nia wa˝ na i in -
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te re su jà ca jest nie tyl ko chiƒ ska eks pan sja na afry kaƒ skie ryn ki, ale
te˝ cha rak ter tych po wià zaƒ obej mu jà cych tak ̋ e re ̋ i my cie szà ce si´
bardzo złà sła wà na are nie mi´ dzy na ro do wej, ta kie jak rzà dzà ce w Su -
da nie (ro pa naf to wa) i Zim ba bwe (wiel kie za so by mie dzi). In ny mi sło -
wy, cho dzi o to, by w dia lo gu UE – Chi ny przy po mi naç Pe ki no wi o stan -
dar dach obo wià zu jà cych na are nie mi´ dzy na ro do wej i o tym, by nie
kie ro wał si´ wy łàcz nie wła sny mi, wà sko ro zu mia ny mi, mer kan tyl ny mi
ce la mi. 

Chi ny bu du jà ce swój wła sny mo del in sty tu cjo nal ny opar ty na „pe -
kiƒ skim kon sen su sie” prze obra zi ły si´ w ostat nich la tach w jed no z wa˝ -
niej szych cen trów nie tyl ko na go spo dar czej, ale tak ̋ e na po li tycz nej ma -
pie Êwia ta. 27 Głos co raz po t´˝ niej sze go go spo dar czo kra ju sta je si´ co raz
sil niej szy i co raz bar dziej sły szal ny na are nie mi´ dzy na ro do wej. Wszyst -
kie naj wa˝ niej sze sto li ce eu ro pej skie, a tak ̋ e wła dze unij ne w Bruk se li
sta jà wo bec ko niecz no Êci pro wa dze nia z Chi na mi sta łe go dia lo gu w ra -
mach po szu ki wa nia no we go ła du Êwia to we go, w sfe rze nie pro li fe ra cji bro -
ni jà dro wej czy te˝ w dzie dzi nie ochro ny Êro do wi ska. A to dla te go, ˝e
naj wa˝ niej szych obec nie za gad nieƒ glo bal nych bez udzia łu te go kra ju
roz wià zaç si´ nie da. 

Kon klu zje

Unia Eu ro pej ska i Chi ny wy pra co wa ły w ostat nich la tach naj wi´k -
szy wo lu men ob ro tów han dlo wych w Êwie cie. W Êlad za han dlem po szły
in ne dzie dzi ny go spo dar ki, na st´p nie obu stron ny dia log ob jàł ko lej ne sfe -
ry ˝y cia i wa˝ ne pro ble my glo bal ne oraz roz wa ̋ a nia o dal szym roz wo ju
Êwia ta. Za rów no UE, jak i Chi ny ma jà te sa me ce chy: sà gi gan ta mi go -
spo dar czy mi o wy raê nie nie do war to Êcio wa nej po zy cji na are nie mi´ dzy -
na ro do wej w sen sie geo po li tycz nym. Ze wzgl´ du na ro snà ce, ko rzyst ne
dla obu stron, wi´ zi go spo dar cze mo˝ na prze wi dy waç, ˝e sto sun ki UE
– ChRL b´ dà si´ na dal roz wi ja ły (po dob nie jak sto sun ki naj wa˝ niej szych
sto lic eu ro pej skich z Pe ki nem), a ro la obu part ne rów i ich wza jem nych
wi´ zi na sce nie glo bal nej b´ dzie ro sła. Nie ma w tych sto sun kach fun -
da men tal nych ró˝ nic in te re sów, ˝ad na ze stron nie wi dzi w nich stra te -
gicz nych za gro ̋ eƒ. Obie zbli ̋ a za to ch´ç kształ to wa nia Êwia ta wie lo -
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bie gu no we go w miej sce do tych cza so we go jed no bie gu no we go (USA), ja -
ki wy ło nił si´ bez po Êred nio po za koƒ cze niu zim nej woj ny. Tyl ko nie prze -
wi dzia ny kry zys w skom pli ko wa nym i trud nym pro ce sie trans for ma cji
ChRL mógł by za kłó ciç ten opty mi stycz ny sce na riusz. 

Mi mo ˝e co raz cz´ Êciej za cie Ênia jà ce si´ szyb ko sto sun ki UE – Chi -
ny okre Êla si´ mia nem „stra te gicz nych”, nie ma jà one jesz cze ta kie go
cha rak te ru. Two rzà ra czej ze spół ró˝ no rod nych, nie do koƒ ca sko or dy -
no wa nych dia lo gów w ró˝ nych płasz czy znach. Brak im na le ̋ y tej ko he -
ren cji i stra te gicz nej wi zji. Pew ne na dzie je pod tym wzgl´ dem na le ̋ y
wià zaç z trwa jà cy mi ne go cja cja mi ma jà cy mi na ce lu przy go to wa nie no -
we go po ro zu mie nia ra mo we go – PCA. Do tych czas mo ̋ e my mó wiç naj -
wy ̋ ej o „stra te gicz nym dia lo gu” w sen sie go spo dar czym. Obie stro ny ma -
jà jed nak za rów no po ten cjał, jak am bi cje, by ogry waç wi´k szà ro l´ na
Êwie cie, a tym sa mym w wi´k szym stop niu okre Êlaç przy szłoÊç ca łej ludz -
ko Êci. Za rów no UE, jak i Chi ny sà bo wiem wiel ki mi mo car stwa mi i to
ju˝ nie tyl ko w sen sie go spo dar czym, jak zwy kło si´ je zwy cza jo wo po -
strze gaç. B´ dà mia ły co raz wi´ cej do po wie dze nia w ta kich dzie dzi nach
jak su row ce ener ge tycz ne, ocie ple nie kli ma tu, za nie czysz cze nie Êro do -
wi ska na tu ral ne go, po moc dla paƒstw bied nych, a na wet no wy ład glo -
bal ny, w ra mach któ re go obec na gru pa G -8 naj wy raê niej prze obra zi si´
w wi´k sze gre mium od po wie dzial ne za spra wy Êwia ta. Dla te go ka˝ dy ko -
lej ny szczyt UE – Chi ny b´ dzie co raz bacz niej ob ser wo wa ny nie tyl ko
przez obu part ne rów, a wy ni ki tych roz mów b´ dà mia ły co raz wi´k sze
zna cze nie dla ca łe go Êwia ta.

Spró buj my na ko niec zde fi nio waç naj wa˝ niej sze ce le obu stron w sto -
sun kach wza jem nych. Z punk tu wi dze nia UE wa˝ ne jest, by:

– po sze rzyç i po gł´ biç dia log w sto sun kach dwu stron nych i na sce -
nie glo bal nej (m.in. w ta kich kwe stiach jak ocie ple nie kli ma tu,
ochro na Êro do wi ska, êró dła ener gii, ale te˝ no wy ład mi´ dzy na ro -
do wy i no wy ład go spo dar czy),

– wspo ma gaç pro ces chiƒ skich prze mian w kie run ku bu do wy spo -
łe czeƒ stwa otwar te go, opar te go na za sa dach paƒ stwa pra wa i sza -
nu jà ce go pra wa czło wie ka,

– wspie raç pro ce sy in te gra cji chiƒ skiej go spo dar ki ze Êwia to wym sys -
te mem go spo dar czym i han dlo wym oraz re for my go spo dar cze
i spo łecz ne w ChRL,

– po pra wiaç i pro mo waç wła sny wi ze ru nek w Chi nach w ce lu lep -
sze go zro zu mie nia (cha rak ter UE ja ko pod mio tu na are nie mi´ -
dzy na ro do wej nie jest tam bo wiem jesz cze na le ̋ y cie ro zu mia ny,
na wet w eli tach).
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Z ko lei naj wa˝ niej sze ce le Chin w sto sun kach z UE, to:

– po zo staç naj wa˝ niej szym i naj wi´k szym part ne rem han dlo wym
UE,

– ko rzy staç z eu ro pej skich roz wià zaƒ w sfe rze za rzà dza nia, roz wià -
zaƒ praw nych, re form spo łecz nych (skan dy naw skie go mo de lu
Êwiad czeƒ so cjal nych), a tak ̋ e ochro ny Êro do wi ska i in nych,

– na dal Êcià gaç do Chin eu ro pej skie FDI i uła twiaç funk cjo no wa nie
ob cych in we sto rów na tam tej szym ryn ku,

– utrzy my waç sta łà wy mia n´ na uko wà oce nia nà ja ko nie zwy kle ko -
rzyst na dla Chin,

– pro wa dziç z UE stra te gicz ny dia log w ra mach re ali za cji kon cep cji
mul ti la te ra li zmu w sto sun kach mi´ dzy na ro do wych,

– pro mo waç wi ze ru nek Chin ja ko paƒ stwa i spo łe czeƒ stwa co raz bar -
dziej otwar te go, szyb ko zmie nia jà ce go si´ i no wo cze sne go oraz
zmie niaç po strze ga nie Chin z paƒ stwa za gra ̋ a jà ce go in nym (Chi -
na thre at) na paƒ stwo szans i no wych mo˝ li wo Êci (Chi na op por -
tu ni ty) z ogrom nym, chłon nym ryn kiem. 

Abs tract

Eu ro pe an Union – Chi na: 
the most im por tant re la tions on the glo be?

Mo der ni sing it self sin ce la te 1970’s and re cen tly re co gni sed as emer -
ging po wer, the Pe ople’s Re pu blic of Chi na has obvio usly be en on the
ri se. The awa re ness of this new fac tor on con tem po ra ry in ter na tio nal
are na is qu ic kly gro wing eve ry whe re, in c lu ding the Eu ro pe an Union,
its Mem bers Sta tes and in sti tu tions. 

The stu dy pre sents the hi sto ry of bi la te ral re la tions be twe en Chi na
and the EU, star ting from the eco no my, thro ugh the so -cal led “struc -
tu ral dia lo gue” be twe en the two part ners, which con si sts of over 20 dif -
fe rent are as ran ging from ma cro -eco no mic ma na ge ment to such is su -
es as mi gra tion, mo dern tech no lo gy, cli ma te chan ge, lo cal go vern ments
or the com plex and con tro ver sial is sue of hu man ri ghts. It be co mes mo -
re and mo re evi dent in of fi cial do cu ments and sta te ments that re cen -
tly the par ties star ted to dec la re en han ced and “stra te gic” part ner ship
as the ir key ob jec ti ve. For the Chi ne se par ty Eu ro pe is ne ces sa ry as an
im por tant and re lia ble part ner on glo bal are na, a so ur ce of mo dern tech -
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no lo gies and cru cial mar ket (the EU -Chi na tra de has re cen tly be co me
the world -lar gest). For the EU, as the stu dy po ints out and du ly do cu -
ments, mo re sys te ma tic re la tion ships with Chi na open up pro spects for
per su ading that co un try’s au tho ri ties (even if of fi cial ly still cal ling them -
se lves Com mu ni sts) to ad opt new ru les and me asu res, not on ly in the
eco no my, but al so re gar ding law and de mo cra tic ac co un ta bi li ty. This way,
Eu ro pe tends to sha pe a “mo re re lia ble” part ner for it self. 

Both Chi na and the EU are im por tant, emer ging play ers on the glo -
bal sce ne in the new era, fol lo wing an Ame ri can “uni po lar mo ment”
(Char les Krau tham mer) as two es sen tial pil lars of the new, “post -Ame -
ri can” (Fa re ed Za ka ria) glo bal or der. Thus the ir ac tions and in te rac tions,
the ir mu tu al dia lo gue, the ir re spec ti ve stra te gies to wards each other and
re gar ding the most im por tant glo bal is su es (in c lu ding envi ron ment, cli -
ma te chan ge, new eco no mic or der, G –20), are gro wing mo re and mo -
re im por tant – for the Eu ro pe ans, the Chi ne se and for the who le world. 

31

B.Góralczyk, UE – Chiny: najwa˝niejsze stosunki na globie?


