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Wspó czesne relacje ekonomiczne
pomi dzy Uni  Europejsk  a Chinami

Ewa K dzierska*

Celem niniejszego artyku u jest przedstawienie kierunków rozwoju wspó pracy gospodarczej 
pomi dzy pa stwami cz onkowskimi Unii Europejskiej a Chinami. Z przeprowadzonych 
bada  i analiz wynika, e relacje ekonomiczne Unii Europejskiej i Chin ulegn  wzmocnieniu. 
G ównym bod cem intensyfikacji wspó pracy pomi dzy stronami by  globalny kryzys ekono-
miczno-finansowy, który doprowadzi  do zachwiania równowagi gospodarczej na wiecie. 
Na skutek minionego za amania gospodarczego powsta y plany intensyfikowania wielop asz-
czyznowej wspó pracy, w szczególno ci poprzez pobudzanie wymiany handlowej i przep ywu 
inwestycji zagranicznych. Wspó cze nie, najwi kszymi europejskimi partnerami handlowymi 
Chin s  Niemcy, Wielka Brytania, Francja, W ochy i Holandia. Najbardziej perspektywiczne 
sektory wspó pracy pomi dzy partnerami to: infrastruktura i transport, rozwi zania umo liwia-
j ce wdra anie technologii pozyskiwania energii z alternatywnych róde , transfer technologii 
przyjaznych dla rodowiska naturalnego, maszyny i urz dzenia wysokich technologii.
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Contemporary economic relations between European Union and China

The purpose of this article is to present the directions of development of economic coopera-
tion between the EU-Member States and China. Various research and analyses show that the 
economic relations between the European Union and China will be strengthened. The main 
stimulus to intensify cooperation between the parties was the global economic and financial 
crisis, which led to economic imbalances in the world. As a result of the economic downturn 
of the past, plans to intensify cooperation on various levels arose, in particular by stimulating 
trade and flow of foreign investment. Today, the largest European trading partners for China 
are Germany, Great Britain, France, Italy and the Netherlands. The most promising sectors 
of cooperation between the partners are: infrastructure and transport, solutions for deploying 
technologies for alternative energy sources, transfer of green technologies, machinery and high 
technology equipment.
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1. Wprowadzenie

Na skutek efektów globalnego kryzysu 
finansowego tempo rozwojowe czo owych 
gospodarek wiatowych uleg o znacznemu 
spowolnieniu. Dotychczasowe dominuj ce 
koncepcje ekonomiczne oraz systemy finan-
sowe wielu pa stw podlegaj  szeregowi 
dostosowa . Ponownej analizie i dyskusji 
poddawane s  problemy regulacji rynku, 
zakresu interwencjonizmu pa stwowego, 
liberalizacji i integracji rynków. Wspó -
cze nie wiele gospodarek wschodz cych 
(ang. emerging markets) staje przed szans  
wzmocnienia i zaakcentowania swojej pozy-
cji na arenie mi dzynarodowej. Jednym 
z najwi kszych wschodz cych ekonomicz-
nych gigantów s  Chiny, które na poli-
tyczno-gospodarczej mapie wiata zacz y 
ogrywa  szczególn  rol , w szczególno ci 
jako patron liberalizacji mi dzynarodowej 
wymiany handlowej oraz intensyfikacji 
wspó pracy inwestycyjnej. Wskutek ponad 
trzydziestoletniego dynamicznego rozwoju 
gospodarki Chiny maj  szans  wej  do 
grona graczy kreuj cych globalne rozwi -
zania. Dzi ki intensyfikacji programów 
badawczo-rozwojowych nad nowymi tech-
nologiami oraz wspieraniu innowacyjno ci 
w kraju, a tak e wysokiemu udzia owi inwe-
stycji zagranicznych Chiny zacz y spe nia  
czo ow  funkcj  w wiatowym uk adzie 
gospodarczym (Pieczonka, 2012).

Wspó czesne za o enia chi skiego 
modelu gospodarczo-politycznego opieraj  
si  na nast puj cych za o eniach:
• pragmatyczne, pozbawione ideologii 

podej cie rz du chi skiego do reform 
i koniecznych zmian, zw aszcza w kwestii 
naukowego rozwoju pa stwa,

• stopniowe, ostro ne dawkowanie zmian 
i reform, z mo liwo ci  wycofania si  
z nich w przypadku b du lub niepowo-
dzenia,

• trze wa ocena w asnych mo liwo ci 
i szans po czona z ch odn  kalkulacj  
nowych opcji wy aniaj cych si  ze stale 
zmieniaj cego si  otoczenia globalnego,

• aktywny udzia  aparatu pa stwowego 
w procesach rozwojowych i gospodar-
czych, w przeciwie stwie do neoliberal-
nych za o e  s abego pa stwa,

• interwencjonizm pa stwowy nakazuj cy 
utrzymanie kontroli nad du ymi zak a-
dami przemys owymi w strategicznych 
sektorach gospodarki, takich jak: prze-
mys  zbrojeniowy, bankowo , produk-

cja energii elektrycznej, przemys  petro-
chemiczny, telekomunikacja, lotnictwo 
cywilne oraz przemys  stoczniowy,

• zaanga owanie pa stwa w proces roz-
woju kraju, na bazie chi skich tradycji, 
z pomoc  wiadomych, dobrze wykszta -
conych i dobranych elit rz dz cych,

• powrót do merytokracji, systemu rotacji 
kadr oraz zast powania jednej generacji 
przywódców inn , lepiej wykszta con , 
wypracowanych przez Denga Xiaopinga,

• stosowanie si  do zasady „rynek przed 
demokracj ”, zgodnie z któr  reformy 
rynkowe poprzedzaj  dzia ania o cha-
rakterze demokratycznym,

• post powanie we wszystkich dziedzi-
nach ycia gospodarczego i spo ecznego 
zgodnie z zasadami zrównowa onego 
rozwoju (ang. sustainable development), 
budowa harmonijnego spo ecze stwa 
(chi . hexie shehui) w my l konfucjani-
zmu,

• transformacja gospodarki oparta na 
internacjonalizacji i globalizacji proce-
sów, intensyfikacja rozwoju gospodar-
czego i technologicznego, tzn. dyna-
miczny rozwój chi skiego programu 
kosmicznego, ekspansja na rynki wia-
towe chi skich marek sektora technolo-
gii informatycznych, takich jak: Lenovo, 
Huawei, ZTE (Góralczyk, 2013).
W okresie wyprowadzania gospodarek 

zachodnich z pokryzysowej recesji przy-
ci gni cie chi skiego kapita u stanowi 
jeden z najwa niejszych celów budowanej 
polityki zagranicznej. Wspó czesna ekono-
miczna sytuacja mi dzynarodowa sprzyja 
powstaniu korzystnych warunków realizacji 
chi skiej polityki, np. w zakresie pozyski-
wania nowoczesnych technologii poprzez 
transakcje fuzji i przej  czy wchodzenie na 
nowe rynki zbytu. Szczególn  rol  w chi -
skiej strategii odgrywaj  relacje handlowe 
oraz inicjatywy inwestycyjne podejmowane 
z pa stwami Unii Europejskiej. G ównym 
bod cem wzmocnienia wspó pracy pomi -
dzy stronami by  globalny kryzys ekono-
miczno-finansowy, który doprowadzi  do 
zachwiania równowagi gospodarczej na 
wiecie. Zintensyfikowanie i pog bienie 

relacji gospodarczych pomi dzy pa stwami 
Unii Europejskiej a Chinami le y w inte-
resie obydwu stron. Zasoby kapita owe 
partnera azjatyckiego s  szans  na pobu-
dzenie gospodarek w Europie poprzez 
inwestycje oraz dodatkowy zastrzyk pieni -
dza. Ponadto wzrastaj ca zamo no  spo e-
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cze stwa chi skiego oraz zapotrzebowanie 
rynku na luksusowe i presti owe produkty 
wysokiej jako ci stanowi  istotn  szans  na 
wzrost eksportu do Azji. Równie  euro-
pejskie know-how w zakresie przemys u 
wysokiej techniki oraz nowoczesne modele 
zarz dzania s  cennymi ród ami rozwi za  
dla ukierunkowanej na innowacyjne roz-
wi zania i globaln  ekspansj  gospodarki 
chi skiej (Pieczonka, 2012).

2. Polityka wspó pracy gospodarczej 
pomi dzy Uni  Europejsk
a Chi sk  Republik  Ludow

Relacje ekonomiczne Unii Europejskiej 
i Chi skiej Republiki Ludowej w pierwszej 
dekadzie XXI wieku uleg y znacznemu 
rozwojowi. G ównym bod cem wzmoc-
nienia wspó pracy pomi dzy stronami by  
globalny kryzys ekonomiczno-finansowy, 
który doprowadzi  do zachwiania równo-
wagi gospodarczej na wiecie. Rynek Unii 
Europejskiej jest najwi kszym odbiorc  
chi skiego eksportu. Bezpo rednio po 
Japonii stanowi najwi ksze ród o pocho-
dzenia towarów zagranicznych. Najwi k-
szymi europejskimi partnerami handlowymi 
Chin s : Niemcy, Wielka Brytania, Francja, 
W ochy i Holandia (Pu lecki, 2012).

Chiny oraz pa stwa cz onkowskie Unii 
Europejskiej zmagaj  si  z licznymi per-
turbacjami gospodarczymi. Problemy i nie-
dogodno ci partnera azjatyckiego zwi zane 
s  z zanieczyszczeniem rodowiska i jego 
post puj c  degradacj  oraz wyczerpuj -
cymi si  konwencjonalnymi ród ami ener-
gii, które w kontek cie szybkiego wzrostu 
gospodarczego stanowi  istotn  barier  
rozwojow . W ramach trwaj cego procesu 
transformacji gospodarki kontynuowane s  
inicjatywy zwi zane z pobudzaniem kon-
sumpcji na rynku wewn trznym, moder-
nizacj  produkcji przemys owej Chin, 
intensyfikacj  industrializacji i urbanizacji 
kraju. G ównym celem Chin jest przenie-
sienie nacisku z produkcji eksportowej na 
pobudzanie popytu wewn trznego. Pa -
stwa europejskie zmagaj  si  z konieczno-
ci  zwi kszania nak adów na dzia alno  

badawczo-rozwojow  oraz poszukiwania 
w asnych, nowych rozwi za  technologicz-
nych. Ponadto pa stwa Unii Europejskiej 
borykaj  si  z problemami nieelastycz-
nych systemów zatrudnienia, trudno ci  
w przekwalifikowaniu kadry pracowniczej, 
deficytem bud etowym, wysokimi stopami 

bezrobocia oraz nadmiernymi obci eniami 
bud etów wydatkami socjalnymi (Pu lecki, 
2012).

Na skutek minionego kryzysu powsta y 
plany pobudzania gospodarek Pa stwa 

rodka i Unii Europejskiej dzi ki umac-
nianiu wielop aszczyznowej wspó pracy, 
w szczególno ci poprzez pobudzanie 
wymiany handlowej i przep ywu inwesty-
cji zagranicznych. Najbardziej perspekty-
wiczne sektory wymiany towarów i us ug 
pomi dzy partnerami to:
• infrastruktura i transport,
• rozwi zania umo liwiaj ce wdra anie 

technologii pozyskiwania energii z alter-
natywnych róde ,

• transfer technologii przyjaznych dla ro-
dowiska naturalnego,

• maszyny i urz dzenia wysokich techno-
logii (high-tech) (Pu lecki, 2012).
Oficjalna wspó praca gospodarcza 

pomi dzy Wspólnotami Europejskimi 
i Chi sk  Republik  Ludow  rozpocz a 
si  w drugiej po owie lat 70. XX wieku, 
kiedy podpisano pierwsz  umow  handlow  
oraz rozpocz to kooperacj  naukowo-tech-
niczn . W 1985 roku podpisano Porozumie-
nie o Wspó pracy Handlowej i Ekonomicz-
nej zak adaj ce:
• zastosowanie klauzuli najwy szego 

uprzywilejowania dotycz cej ce  i op at 
handlowych pomi dzy Chinami i pa -
stwami Unii Europejskiej,

• intensyfikacj  importu z krajów 
Wspólnoty Europejskiej poprzez stwo-
rzenie przez stron  chi sk  korzystnych 
warunków u atwiaj cych wymian  han-
dlow ,

• wprowadzenie mechanizmów wolnoryn-
kowych odno nie do ustalania poziomu 
cen towarów i us ug,

• u atwienie przep ywu osób prowadz -
cych dzia alno  handlow .
Ponadto porozumienie zawiera o zapisy 

dotycz ce zacie nienia wspó pracy w rol-
nictwie, sektorach przemys owych, energe-
tyce, transporcie oraz wspólnych pracach 
badawczo-rozwojowych i ochronie ro-
dowiska naturalnego (Gradzka i Kania, 
2010).

Odzwierciedleniem post puj cego roz-
woju stosunków gospodarczych pomi dzy 
partnerami by o podpisanie w 1995 roku 
„D ugookresowej polityki stosunków 
mi dzy Europ  a Chinami”, a nast pnie 
zawi zanie w 2000 roku „Porozumienia 
dwustronnego UE–Chiny w sprawie akcesji 
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Chin do WTO”. Unia Europejska podj a 
wówczas dzia ania w kwestii przekszta ce-
nia przepisów antydumpingowych w celu 
zniesienia ogranicze  ilo ciowych dla eks-
portu towarów z Chin. Szereg zmian doko-
nywanych po stronie partnera zarówno 
chi skiego, jak i europejskiego doprowa-
dzi  do wzmocnienia stosunków gospodar-
czych oraz ch ci poszerzania wspó pracy 
w nowych obszarach (Gradzka i Kania, 
2010).

Intensyfikacja wspó pracy pomi dzy 
partnerami nast pi a w 2006 r. podczas 
dziewi tego szczytu UE–Chiny, kiedy roz-
pocz to rozmowy na temat podpisania 
nowego „Porozumienia o partnerstwie 
i wspó pracy pomi dzy Chinami a Uni  
Europejsk ” (ang. China–EU Partner-
ship and Cooperation Agreement, PCA). 
Chi ska Republika Ludowa i Wspólnota 
Europejska sta y si  wówczas najwi kszymi 
partnerami handlowymi. W porozumie-
niu podkre lono strategiczne partnerstwo 
pomi dzy stronami w zakresie ponad 
20 obszarów wspó pracy. Dokument ma 
zast pi  podpisane w 1985 roku „Porozu-
mienie o wspó pracy handlowej i ekono-
micznej” (Pu lecki, 2012). Celem podpisa-
nia nowego porozumienia jest pog bienie 
relacji ekonomicznych oraz kooperacja 
w nowych dziedzinach: bada  naukowych, 
wymiany kulturalnej, ochrony rodowiska, 
pozyskiwania energii z alternatywnych ró-
de . G ównym czynnikiem wp ywaj cym na 
wyd u ony czas i dwutorowo  negocjacji 
PCA s  odmienne oczekiwania Chin i Unii 
Europejskiej wzgl dem siebie. Pa stwa 
Wspólnoty oczekuj  od Chin wi kszego 
zaanga owania na arenie mi dzynarodo-
wej oraz implementacji europejskich stan-
dardów i rozwi za  do swojego systemu 
gospodarczo-politycznego. Co wi cej: pa -
stwa UE postrzegaj  PCA jako pojedyncze 
kompleksowe porozumienie, które umo -
liwi Chinom szybszy rozwój w my l za o e  
otwartego spo ecze stwa, zrównowa onego 
rozwoju oraz dba o ci o relacje ekono-
miczne i handlowe z Uni . Dla Chin pod-
pisywanie tego typu porozumienia nie jest 
typow  praktyk  z zakresu polityki zagra-
nicznej. Ponadto Chiny negatywnie odnosz  
si  do dzia a  UE w krajach rozwijaj cych 
si  i domagaj  si  akceptacji chi skiego 
modelu rozwoju gospodarczego (Zhang, 
2011). Kwestiami spornymi, wyd u aj cymi 
negocjacje uk adu, s  m.in. demokratyza-
cja Chin, problematyka ochrony praw cz o-

wieka i poszanowania dla praw autorskich, 
a tak e stopniowe znoszenie embarga na 
handel broni  (Gradzka i Kania, 2010).

W analizowanym okresie wydano tak e 
materia  podkre laj cy bliskie relacje 
pomi dzy partnerami: dokument „UE–
Chiny: Bli si partnerzy, rosn ca odpowie-
dzialno ” (ang. EU–China: Closer Partners, 
Growing Responsibilities) oraz do czone 
stanowisko Unii Europejskiej: „Konkuren-
cja i partnerstwo” (ang. Competition and 
Partnership), w którym zawarto priorytety 
unijnej polityki w zakresie handlu i inwe-
stycji w stosunku do partnera chi skiego, 
ci le zwi zane z zobowi zaniami Chin 

wynikaj cymi z przyst pienia do wia-
towej Organizacji Handlu. W swoim sta-
nowisku pa stwa europejskie podkre li y 
konieczno  liberalizacji rynku chi skiego 
oraz podj cia dzia a  na rzecz ochrony 
praw w asno ci intelektualnej (Pu lecki, 
2012).

Wspó cze nie partnerzy opieraj  swoje 
relacje gospodarcze na „Strategicznym Pro-
gramie Wspó pracy Chin i Unii Europej-
skiej do roku 2020” (ang. EU–China 2020 
Strategic Agenda for Cooperation), który 
stanowi kompilacj  za o e  chi skiego 12. 
Planu Pi cioletniego oraz unijnej „Strate-
gii Europa 2020”. Porozumienie opiera si  
na czterech g ównych filarach wspó pracy 
oraz licznych dialogach sektorowych, m.in. 
w dziedzinie utrzymywania pokoju i bez-
piecze stwa, wymiany handlowej i inwe-
stycji zagranicznych, rozwoju przemys u, 
nauki, transferu technologii oraz wspiera-
nia innowacyjno ci, bada  nad przestrze-
ni  kosmiczn , sektorem energetycznym, 
zmianami klimatycznymi i ochron  rodo-
wiska, rozwojem spo ecznym, kultur  i edu-
kacj  m odzie y (EU-China 2020 Strategic 
Agenda for Cooperation).

Najbardziej rozbudowanym filarem 
„Strategicznego programu wspó pracy 
Chin i Unii Europejskiej do roku 2020” 
jest problematyka budowania dobrobytu 
(ang. prosperity) w my l za o e  strategii 
„wygrany-wygrany” (ang. win-win strategy). 
Jedn  z kluczowych inicjatyw programu jest 
umocnienie relacji gospodarczych w zakre-
sie wymiany handlowej i inwestycji zagra-
nicznych w duchu wzajemnych korzy ci, 
poprzez propagowanie otwartego, przejrzy-
stego rynku i równych szans zarówno dla 
inwestorów chi skich w Unii Europejskiej 
oraz przedsi biorców europejskich w Chi-
nach. Szczególne znaczenie ma wzmoc-
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nienie perspektyw poprawy warunków dla 
rozwoju firm z sektora ma ych i rednich 
przedsi biorstw. W ramach „Strategicz-
nego programu wspó pracy Chin i Unii 
Europejskiej do roku 2020” przewidziano 
negocjacje zapisów i podpisanie „Poro-
zumienia inwestycyjnego pomi dzy Uni  
Europejsk  a Chinami” (ang. EU–China 
Investment Agreement) oraz „Strategicznych 
ram wspó pracy celnej w latach 2014–2017” 
(ang. Strategic Framework for EU–China 
Customs Cooperation for 2014–2017). Poro-
zumienie inwestycyjne obejmuje zagadnie-
nia dotycz ce u atwienia dost pu do ryn-
ków w zakresie przep ywu towarów, us ug 
i kapita u poprzez post puj c  liberalizacj  
prawa handlowego i eliminacj  restrykcyj-
nych zapisów dotycz cych inwestycji zagra-
nicznych. Ponadto porozumienie ma zast -
pi  indywidualne umowy bilateralne pa stw 
cz onkowskich UE podpisywane z partne-
rem chi skim na rzecz jednego, wszech-
stronnego porozumienia obejmuj cego ca  
Wspólnot  Europejsk  (EU–China 2020 
Strategic Agenda for Cooperation).

Kolejnym istotnym za o eniem pro-
gramu wspó pracy jest zwi kszenie 
wymiany pogl dów na temat polityki 
w zakresie zamówie  publicznych w ramach 
„Porozumienia w sprawie zamówie  rz -
dowych” (ang. Agreement on Government 
Procurement) w celu przyspieszenia uko -
czenia procesu akcesji Chin do wiatowej 
Organizacji Handlu. Ponadto, w ramach 
programu promowane jest wzmocnienie 
kooperacji pomi dzy kluczowymi insty-
tucjami finansowymi: Chi skim i Euro-
pejskim Bankiem Inwestycyjnym, Euro-
pejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, 
a tak e pomi dzy Ludowym Bankiem 
Chin i Europejskim Bankiem Centralnym 
w ramach „Dwustronnej Umowy Wymiany 
Waluty” (ang. Chinese Yuan/Euro Bilateral 
Currency Swap Agreement). Innymi istot-
nymi kwestiami zawartymi w programie s  
m.in.: cis a wspó praca w zakresie prawa 
ochrony w asno ci intelektualnej, ujednoli-
cenie systemów przep ywu informacji (ang. 
Europe-China Standardisation Information 
Platform), ochrona wyrobów regionalnych, 
zwi kszenie dost pu do instrumentów 
finansowych dla ma ych i rednich przedsi -
biorstw (EU–China 2020 Strategic Agenda 
for Cooperation).

3. Charakterystyka wymiany 
handlowej Unii Europejskiej
i Chin

Chi ska Republika Ludowa jest drug  
najwi ksz  gospodark  wiata oraz naj-
wi kszym graczem w zakresie obrotów 
handlu zagranicznego. Wzrost gospo-
darczy Chin osi gn  w 2013 roku 7,7%. 
Szacuje si , e w ci gu najbli szych kilku 
lat ponad 90% wiatowego wzrostu eko-
nomicznego b dzie generowane poza 
Europ , z czego jedna trzecia w Chinach. 

rodowisko mi dzynarodowe przewiduje, 
e w przeci gu 10 lat Chiny stan  si  naj-

wi ksz  gospodark  wiata o ogromnym 
potencjale, posiadaj c  w 2015 roku ponad 
1,39 miliarda konsumentów. Ka dego roku 
20 milionów chi skich gospodarstw domo-
wych przekracza próg dochodu 13 500 dola-
rów, co umo liwia awans do redniej klasy 
spo ecznej pod wzgl dem ekonomicznym 
(ang. middle class families). Pomimo zwal-
niaj cego poziomu wzrostu konsumpcji 
na rzecz intensyfikacji inwestycji, dzi ki 
zwi kszonym mo liwo ciom nabywczym 
chi skie gospodarstwa domowe stanowi  
atrakcyjny segment odbiorców dla impor-
towanych, europejskich dóbr konsumpcyj-
nych w szczególno ci z rynku luksusowych 
samochodów osobowych (European Com-
mision, 2014).

Wspó cze nie wymiana handlowa pomi -
dzy Uni  Europejsk  a Chi sk  Republik  
Ludow  osi ga codziennie warto  ponad 
miliarda euro. Dwadzie cia lat temu rela-
cje handlowe pomi dzy UE a Chinami nie 
istnia y. Aktualnie wspó praca pomi dzy 
Chinami i UE stanowi drug  najwi ksz  
platform  kooperacji gospodarczej na 
wiecie. W ci gu dwudziestu lat gospo-

darki Chin i UE zintensyfikowa y procesy 
integracyjne, osi gaj c w 2013 roku poziom 
wymiany handlowej wynosz cy ponad 
428 miliardów euro. Wed ug danych Komi-
sji Europejskiej najwi kszym potencja em 
rozwoju charakteryzuje si  sfera wymiany 
us ug, która w 2012 roku osi gn a war-
to  zaledwie 49,9 miliarda euro (European 
Commision, 2014). Zestawienie wielko-
ci obrotów handlowych pomi dzy Uni  

Europejsk  a Chi sk  Republik  Ludo-
w  w latach 2004–2013 przedstawia rysu-
nek 1.
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Chiny s  najszybciej rosn cym rynkiem 
dla europejskich produktów eksportowych. 
Pomimo zwalniaj cego tempa wzrostu 
chi skiego PKB w perspektywie d ugookre-
sowej strategiczna pozycja chi skiego rynku 
dla przedsi biorców z Unii Europejskiej 
b dzie si  umacnia . Wed ug wst pnych 
szacunków Komisji Europejskiej w 2013 r. 
eksport Unii Europejskiej do Chin wzrós  
o 2,9% (rysunek 2) i osi gn  warto  oko o 
148,1 miliarda euro. W 2009 r. Chiny osi -
gn y status najwi kszego eksportera na 
wiecie, a w 2013 r. odnotowa y najwy sz  

na wiecie warto  obrotu handlu zagra-
nicznego, wynosz c  ponad 4 biliony dola-
rów ameryka skich. W latach 2008–2013 
europejski eksport do Chin wzrós  dwu-
krotnie, przyczyniaj c si  do trendu rów-
nowa cego wymian  handlow  pomi dzy 
partnerami. Chiny s  najwi kszym dostawc  
towarów w UE o warto ci importu równej 
oko o 279,9 miliarda euro. Unia Europej-
ska oraz Chiny d  do zrównowa enia 
bilansu obrotów handlowych. W 2013 r. 

wzgl dem roku 2012 import z Chin spad  
o 4% w uj ciu rocznym, o 11,7 mld euro 
(rysunek 2). Ujemny bilans handlowy 
UE wzgl dem Chin wygenerowa y prze-
p ywy dóbr i us ug g ównie z sektora tele-
komunikacyjnego, obuwia i tekstyliów 
oraz przemys u metalurgicznego ( elaza 
i stali) (European Commision, 2014).

Wzrost eksportu europejskich towarów 
do Chin spowodowany by  liberalizacj  
prawa handlowego wskutek przyst pienia 
Chin w 2001 r. do wiatowej Organizacji 
Handlu. U atwienie dost pu do rynku, 
niskie koszty pracy, brak sk adek emery-
talnych i ubezpiecze  spo ecznych, a tak e 
niskie podatki przyczyni y si  do ekspansji 
europejskich korporacji transnarodowych 
w Pa stwie rodka. Wzrost importu z Chin 
wywo any by  korzystnym dla chi skich eks-
porterów kursem walutowym juana w sto-
sunku do euro, a tak e rozszerzeniem Unii 
Europejskiej w 2004 i 2007 roku o pa stwa 
z regionu Europy rodkowo-Wschodniej, 
co doprowadzi o do powi kszenia rynku 

Rysunek 1. Poziom wymiany handlowej Unii Europejskiej z Chi sk  Republik  Ludow  w latach 

2004–2013 [w mld EUR]

-200

-100

100

200

300

400

500

0

Wartość importu (mld EUR)

2004 2005 2006 2007 2008 2010 2012 201320112009

Handel zagraniczny (mld EUR)

129

48

177
160

52

212

64

195

326

214
233

259

82

248

72

-161

78

428
396

-80

434430

283

144

290294
280

136

-146

148

-169 -157
-132-131

-108

113

-132

-170

296304

Wartość eksportu (mld EUR)

Bilans handlowy (mld EUR)

ród o: opracowanie w asne na podstawie: European Commision Directorate General for Trade, China 
– Trade Statistics, 2013, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113366.pdf 
(07.04.2014).



65Wydzia  Zarz dzania UW DOI 10.7172/1733-9758.2015.18.5

Rysunek 2. Dynamika wymiany handlowej Unii Europejskiej z Chi sk  Republik  Ludow  w latach 
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ród o: opracowanie w asne na podstawie: European Commision Directorate General for Trade, China 
– Trade Statistics 2013, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113366.pdf 
(07.04.2014).

Rysunek 3. Prognoza warto ci bilansu handlowego Unii Europejskiej wzgl dem Chin w uj ciu kwar-

talnym do I po owy 2015 roku (w mld EUR)
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ród o: opracowanie w asne na podstawie: European Union Framework Contract Commission 2011 
(2013). EU-China Economic Observatory, s. 31, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/january/
tradoc_152055.pdf (08.04.2014).
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potencjalnych konsumentów w UE o oko o 
20%. W 2005 r., wskutek wyga ni cia „Po-
rozumienia Wielow óknowego” (ang. Multi 
Fibre Agreement) z 1974 r. chi ski eksport 
odzie y i tekstyliów uzyska  u atwiony 
dost p do unijnego rynku (Pu lecki, 2012).

Redukcja deficytu bilansu handlowego 
Unii Europejskiej z Chinami jest jednym 
z g ównych za o e  wspó czesnej polityki 
wspó pracy gospodarczej zarówno Chin 
oraz pa stw cz onkowskich UE. Niwelo-
wanie ujemnego bilansu handlowego UE 
ma zosta  osi gni te poprzez utrzymy-
wanie importu na sta ym poziomie oraz 
intensyfikacj  eksportu towarów i us ug 
na dynamicznie rozwijaj cy rynek chi ski 
(rysunek 3). Dla porównania, wspó cze nie 
pa stwa Unii Europejskiej wci  ekspor-
tuj  ponad 2,5 razy wi cej us ug do Szwaj-
carii (82,9 mld euro) ni  do Chin (29,8 mld 
euro), a ca kowity poziom eksportu towa-
rów i us ug do Szwajcarii (216,3 mld euro) 
jest o 42,6 miliarda euro wi kszy ni  poziom 
eksportu do Chin (173,7 mld euro) (Euro-
pean Commision, 2014).

4. Przep yw Bezpo rednich 
Inwestycji Zagranicznych 
pomi dzy Uni  Europejsk
a Chinami

Wed ug bada  Eurostatu chi skie Bez-
po rednie Inwestycje Zagraniczne (BIZ) 
w Unii Europejskiej stanowi y w 2012 r. 
zaledwie 2,6% ca kowitego nap ywu inwe-
stycji do pa stw cz onkowskich UE. Chi -
skie przedsi biorstwa zainwestowa y w UE 
w 2012 r. 7,6 miliarda euro. Dla porów-
nania, udzia  ca kowitego przep ywu BIZ 
z Unii Europejskiej utrzymuje si  na sta-
bilnym poziomie 20% warto ci ca kowitego 
nap ywu inwestycji do Chin. Unia Europej-
ska znajduje si  grupie pi ciu najwi kszych 
dostawców BIZ w Chinach obok Tajwanu, 
Hong Kongu, Stanów Zjednoczonych Ame-
ryki i Japonii. Europejskie przedsi bior-
stwa zainwestowa y w Chinach w 2012 r. 
15,5 miliarda euro. W sektorze finansowym 
na koniec 2012 r. banki chi skie posiada y 
udzia  w rynku wynosz cy zaledwie 1,82%. 
Europejskie firmy dzia aj ce w sektorze 
us ug podkre laj , e wej cie na rynek 
chi ski utrudnione jest przez biurokracj  
oraz d ugie i skomplikowane procedury. 
Ponadto, chi ski rz d d y do utrzymania 
wy czno ci dla firm krajowych w sektorze 

bankowym, w bran y budowlanej i teleko-
munikacji. (European Commision, 2014).

Istotnym problemem uniemo liwiaj -
cym poznanie chi skiego rynku jest zakaz 
zatrudniania chi skich prawników w zagra-
nicznych kancelariach prawnych oraz mo -
liwo  uzyskiwania kwalifikacji z zakresu 
prawa chi skiego przez prawników spoza 
Chin. Zagraniczne firmy maj  ograni-
czony dost p do przetargów publicznych 
ze wzgl du na brak transparentno ci, nie-
sprawiedliwe rozstrzyganie przetargów oraz 
niezadowalaj ce procedury odwo awcze. 
Zagraniczne firmy próbuj ce wej  na chi -
ski rynek musz  si  zmierzy  z szeregiem 
barier handlowych. Chi skie prawodaw-
stwo oparte jest na specyficznych standar-
dach, które bardzo cz sto s  niezrozumia e 
dla inwestorów zagranicznych. Inne zagad-
nienia, które niepokoj  mi dzynarodowe 
rodowisko biznesowe w Chinach, to brak 

równych szans dla cudzoziemców, kwestie 
dotacji i finansowania inwestycji, problema-
tyka transparentno ci i przewidywalno ci 
kierunków dzia alno ci rz du chi skiego 
w kwestii tworzenia przepisów prawa. 
Wed ug bada  Europejskiej Izby Handlo-
wej 45% europejskich firm prosperuj cych 
na rynku chi skim odnotowa o utracone 
mo liwo ci rozwoju dzia alno ci oraz zmie-
rzy o si  z barierami wej cia na rynek zwi -
zanymi z krajowymi regulacjami (European 
Commision, 2014).

Charakter chi skich BIZ na rynku euro-
pejskim uwarunkowany jest przede wszyst-
kim ch ci  zdobycia dost pu do nowocze-
snych technologii poprzez fuzje i przej cia 
europejskich przedsi biorstw (ang. Mergers 
& Acquisitions, M&A). Szczególnie atrak-
cyjnym sektorem dla inwestorów chi skich 
jest przemys  wysokiej i redniej techniki, 
energetyka, transport czy rynek nierucho-
mo ci. Z kolei najwi cej chi skich przedsi -
biorstw produkcyjnych prosperuje w bran y 
maszyn i urz dze  elektrycznych, elektro-
nice czy bran y tekstylnej (rysunek 4). 
Ponadto chi skie przedsi biorstwa poprzez 
transakcje M&A unikaj  barier handlowych 
ograniczaj cych eksport chi skich towarów 
i us ug do Unii Europejskiej. Wskutek kry-
zysu finansowego, który os abi  kurs euro 
oraz narazi  wiele europejskich firm na pro-
blemy finansowe, fuzje i przej cia na rynku 
europejskim sta y si  bardzo atrakcyjn  
form  inwestowania dla chi skich podmio-
tów. Najwi ksze przej cie przez chi ski 
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Sinopec firmy Addax Petroleum z siedzib  
w Szwajcarii by o transakcj  o warto ci 7,2 
miliarda dolarów (Gradziuk i Szczudlik-Ta-

tar, 2012). Zestawienie najwa niejszych 
kontraktów fuzji i przej  chi skich przed-
si biorstw w Europie przedstawia tabela 1.

Rysunek 4. Sektory dzia alno ci chi skich firm produkcyjnych w 2013 roku w Europie
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ród o: opracowanie w asne na podstawie: Antwerp Management School (2013).

Ekspansja chi skich przedsi biorstw na 
rynek europejski rozpocz a si  na prze-
omie XX i XXI wieku, oko o roku 2000. 
rednia wieku chi skich firm w Europie 

wynosi 8 lat, a zaledwie ¼ z nich przetrwa a 
na rynku d u ej ni  10 lat. G ównymi moty-
wami sk aniaj cymi chi skie przedsi bior-
stwa prywatne do wej cia na rynek euro-
pejski s  mo liwo ci przej  lokalnych 
firm oraz pozyskanie nowych technologii 
i know-how w zakresie wytwarzania i sprze-
da y towarów. Przedsi biorstwa pa stwowe 
zainteresowane s  g ównie inwestycjami 
w bran e wra liwe UE: przemys  stocz-
niowy, stalowy, górnictwo w gla, przemys  
samochodowy, przemys  w ókien sztucz-
nych oraz przemys  tekstylny i odzie owy. 
Dominuj c  grup  chi skich podmiotów 
gospodarczych w Europie s  ma e i rednie 
prywatne firmy oraz rodzinne biznesy loko-
wane w Europie rodkowo-Wschodniej. 
Ze wzgl du na przewagi kosztowe chi -
scy przedsi biorcy upatruj  szans na mi -
dzynarodow  ekspansj  rynkow . Europa 
postrzegana jest przez nich jako ch onny 
i zasobny rynek, na którym maj  szans  na 
sprzeda  importowanych chi skich towa-
rów oraz dystrybucj  ró norodnych dóbr 

konsumpcyjnych. Najmniej atrakcyjnymi 
cz ciami Europy s  region skandynaw-
ski oraz pa stwa le ce w po udniowej 
cz ci kontynentu. Udzia  chi skich firm 
w podziale na regiony w Europie przedsta-
wia si  nast puj co (Apoteker, Barthelemy 
i Lunven, 2013):
• Europa rodkowo-Wschodnia (55%),
• Europa Zachodnia (29%),
• Europa Po udniowa (12%),
• Europa Pó nocna (4%).

Prywatne firmy dzia aj ce w sekto-
rze przemys owym oraz przedsi biorstwa 
pa stwowe inwestuj  g ównie w Europie 
Zachodniej poprzez transakcje fuzji i prze-
j  europejskich firm, a tak e wej cie na 
europejskie gie dy, sk d czerpi  dodatkowy 
kapita  na rozwój. Dla du ych firm prywat-
nych i pa stwowych mi dzynarodowa eks-
pansja rynkowa jest naturalnym elementem 
rozwoju. Zazwyczaj s  to podmioty o bar-
dzo silnej pozycji na rynku chi skim, które 
poprzez dywersyfikacj  geograficzn  swojej 
dzia alno ci poszukuj  nowych rozwi za  
biznesowych maj cych na celu wzmocnienie 
ich pozycji na rynku krajowym. Ponadto, 
ze wzgl du na atrakcyjno  inwestycyjn  
oraz znacznie ni sze koszty prowadzenia 
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Tabela 1. Zestawienie najwi kszych chi skich BIZ w Europie

Sektor Nazwa i rodzaj inwestycji

Sektor energetyczny

• przej cie przez Sinopec firmy Addax Petroleum (Szwajcaria)

• przej cie przez Sinochem firmy Emerald Energy (Wielka Brytania)

• przej cie przez China National Offshore Oil Corporation firmy Awilco Offshore (Norwegia)

• zakup przez China National Petroleum Corporation udzia ów w INEOS (Francja)

•  zakup przez State Administration of Foreign Exchange 1,6% udzia ów w Total (Francja) oraz 1% udzia ów
w BP (Wielka Brytania)

Sektor transportowy

• przej cie od Forda przez chi ski koncern Zhejiang Geely Holding Group udzia ów w Volvo Car

• przej cie przez Great Wall Motors Litex Motors (Bu garia)

• przej cie przez China International Marine Containers firmy Burg Industries (Holandia)

• zakup przez Zhejiang Youngman Lotus I Pang Da Auto udzia ów w Spyker Cars (Holandia)

• umowa COSCO Holdings na dzier aw  portu w Pireusie (w planach s  inwestycje w porcie w Neapolu)

Sektor nieruchomo ci

• inwestycje w bran y budowlanej Sany Heavy Industries (Niemcy)

• inwestycje w bran y budowlanej Zoomlion (W ochy)

• inwestycje w bran y turystycznej HNA (Hiszpania)

• inwestycje w bran y turystycznej BCEGI (Grecja)

Sektor finansowy

• zakup przez CIC udzia ów w Apax Finance (Wielka Brytania)

• zakup przez Ping An udzia ów w Fortis (Belgia)

• zakup przez China Development Bank udzia ów w Barclays (Wielka Brytania)

•  zakup przez China International Trust and Investment Corporation udzia ów w Cheuvrruex i CLSA (wcze niej
w Credit Agricole) (Francja)

Sektor nowoczesnych technologii
• zakup przez China Unicom udzia ów w Telefonice (Hiszpania)

• przej cie przez Lenovo firmy Medion (Niemcy)

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Gradziuk i Szczudlik-Tatar (2012, s. 12), www.gochina.gov.pl (30.04.2014).
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dzia alno ci chi skie korporacje coraz cz -
ciej lokuj  swoje inwestycje w regionie 

Europy rodkowo-Wschodniej (Apoteker, 
Barthelemy i Lunven, 2013). Zestawienie 

rozmieszczenia geograficznego chi skich 
przedsi biorstw w Europie przedstawia 
rysunek 5.

Rysunek 5. Rozmieszczenie geograficzne chi skich podmiotów gospodarczych w Europie w zale -

no ci od rodzaju firmy
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ród o: opracowanie w asne na podstawie: Antwerp Management School, Euro–China Investment 
Report 2013/2014, http://www.antwerpmanagementschool.be/en/faculty-research/research-projects/
euro-china-investment-report-2013-2014 (20.04.2014).

Inwestycje chi skich podmiotów w Euro-
pie Zachodniej oraz rodkowo-Wschodniej 
charakteryzuj  si  odmiennymi cechami 
(tabela 2). Wskutek kryzysu ekonomiczno-
finansowego oraz pogorszenia otoczenia 
biznesowego w Europie Zachodniej chi scy 
inwestorzy zainteresowali si  wschodz cymi 
gospodarkami Europy, w szczególno ci ryn-
kiem polskim, gdzie nap ywa coraz wi cej 
inwestycji kapita och onnych.

5. Zako czenie

Wskutek internacjonalizacji chi skiej 
gospodarki oraz aktywnego uczestnictwa 
w procesach globalizacji Pa stwo rodka 
uzyska o pozycj  jednego z najwi kszych 
mocarstw gospodarczych na wiecie. Dzi ki 
zagranicznej polityce ekonomicznej ukie-
runkowanej na wej cie w posiadanie unikal-
nych surowców naturalnych oraz d eniu 
do pozyskania nowoczesnych technologii 

Chiny umacniaj  swoj  pozycj  na arenie 
mi dzynarodowej. Ponadto, dzi ki stymulo-
waniu innowacyjno ci w kraju, zach caniu 
przedsi biorstw do ekspansji zagranicznej 
oraz ogromnym zasobom kapita owym 
lokowanym w strategiczne projekty w ró -
nych cz ciach wiata Pa stwo rodka jesz-
cze w I po owie XXI wieku ma szans  na 
uzyskanie statusu najwi kszego mocarstwa 
ekonomicznego i politycznego na wiecie.

Przeprowadzone analizy wykaza y, e 
w kwestii obrotów handlowych Chiny s  
jednym z najwa niejszych partnerów dla 
Unii Europejskiej. Aktualnie, wspó praca 
pomi dzy Chinami i Uni  Europejsk  sta-
nowi drug  najwi ksz  platform  koope-
racji gospodarczej na wiecie. Dla Polski 
wspó praca inwestycyjna stwarza mo li-
wo ci dost pu do rynku chi skiego, który 
charakteryzuje si  du ym potencja em 
rozwoju. Dla strony chi skiej wspó praca 
z Uni  Europejsk  umo liwia chi skim 
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Tabela 2. Porównanie charakterystyk chi skich przedsi biorstw prowadzonych w krajach Europy Zachodniej oraz krajach Europy rodkowo-Wschodniej

Europa Zachodnia
Europa 

rodkowo-Wschodnia

Typ firmy
G ównie przedsi biorstwa pa stwowe lub prywatne firmy 
dzia aj ce w przemy le

Jednoosobowe dzia alno ci gospodarcze lub 
przedsi biorstwa rodzinne

Lokalizacja
Skoncentrowane w regionalnych o rodkach gospodarczych, 
klastrach i strefach ekonomicznych

Aglomerowane w stolicach pa stw

G ówne sektory Produkcja i dystrybucja dóbr przemys owych hig-tech
Pracoch onna produkcja niskiej techniki, sprzeda  
hurtowa i detaliczna dóbr konsumpcyjnych
(zw aszcza tekstyliów)

Rozmiar firmy Du e i rednie przedsi biorstwa Mikro i ma e przedsi biorstwa

Forma wej cia Inwestycje typu greenfield oraz przej cia istniej cych firm Inwestycje typu greenfield

Ewolucja firm

•  Wieloletnie przedsi biorstwa pa stwowe sektora 
handlowego i eglugowego,

•  Projekty inwestycje du ych grup kapita owych (g ównie 
sektor przemys owy),

•  Przejmowane biznesy rodzin europejskich przez pa stwowe 
i prywatne firmy chi skie.

•  Firmy za o one g ównie oko o roku 2000
przez przedsi biorców – imigrantów z zagranicy,

•  Rosn ca liczba przemys owych grup kapita owych 
rozpoczynaj cych produkcj  dóbr konsumpcyjnych.

Kooperacja G ównie z lokalnymi firmami
G ównie z chi skimi firmami krajowymi i 
zagranicznymi 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Apoteker i in. (2013, s. 15–17).



71Wydzia  Zarz dzania UW DOI 10.7172/1733-9758.2015.18.5

podmiotom gospodarczym wej cie na naj-
wi kszy rynek na wiecie, a tak e dost p 
do nowych technologii oraz wykszta conej 
i wykwalikowanej si y roboczej. Dzi ki 
poszerzeniu Unii Europejskiej o nowych 
cz onków z Europy rodkowo-Wschodniej 
znacznemu obni eniu uleg y koszty pracy. 
Ponadto, do wspólnego obszaru celnego 
w czono dynamiczne europejskie gospo-
darki charakteryzuj ce si  rosn cym popy-
tem wewn trznym. Z perspektywy Wspól-
noty Europejskiej dla poprawy wzajemnych 
relacji gospodarczych istotne s  zmniej-
szenie nierównowagi w zakresie wymiany 
handlowej oraz stymulacja europejskiego 
eksportu do Azji. Unijna oferta ekspor-
towa ma szans  odnie  sukces w Chinach 
w bran y dóbr luksusowych oraz motory-
zacji. Istotnym przedsi wzi ciem na przy-
sz o  jest poprawa warunków dla inwe-
storów zagranicznych w Chinach, dzi ki 
którym europejskie przedsi biorstwa b d  
mia y mo liwo  rozwijania dzia alno ci.
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