
 

ЕС И КИТАЙ: СПРАВЯНЕ СЪС СИСТЕМНОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 

Цялостна стратегия на ЕС за балансиране на отношенията с Китай 

(РЕЗЮМЕ) 

Европейската бизнес общност иска по-силни и по-справедливи икономически отношения 

между Европейския съюз (ЕС) и Китай, които биха позволили запазването и 

увеличаването на настоящото ниво на партньорство между двете икономики. Китай вече 

е вторият по големина търговски партньор на ЕС, а ЕС е най-големият търговски 

партньор на Китай. Вярваме, че реципрочната търговия, инвестициите и конкуренцията 

ще разгърнат значителен икономически потенциал. Този потенциал остава неизползван 

поради системните предизвикателства, които държавният капитализъм на Китай поставя 

пред равнопоставеността между ЕС и Китай и между европейските и китайските фирми. 

Неотдавнашните дълбоки промени в Китай пораждат ново чувство за неотложност сред 

европейската бизнес общност за отстраняване на проблема. Китайската икономическа 

траектория насочва към по-нататъшно консолидиране на ръководената от държавата 

икономика чрез пазарно ориентирана реформа. Това означава, че европейската бизнес 

общност е все по-загрижена, че въпросът не е кога Китай ще се сближи с глобалната 

пазарна икономика, а дали ще се сближи. Липсата на конвергенция поражда сериозни 

въпроси дали настоящият многостранен правилник може да осигури условия на глобално 

ниво. 

От европейска бизнес гледна точка, най-добрият начин за справяне с проблемите, 

очертани в този документ, е китайското правителство да постави ясни граници на 

интервенциите, нарушаващи пазара, които подкопават равни условия. Китай трябва да 

се върне към пазарно ориентираните реформи и отново да тръгне по пътя на сближаване 

с глобалната пазарна икономика, за да запази и разшири ползите от глобализацията. ЕС 

и Китай трябва да работят заедно конструктивно и с други държави, за да се установят 

нови правила за глобално управление на пазара на многостранно ниво. 

Тъй като напредъкът по тези въпроси към момента е в застой, ЕС трябва да предприеме 

собствени мерки за справяне с тях. Ние очертаваме четири основни цели, които ЕС да 

преследва, за да използва възможностите в двустранните отношения, като 

същевременно се справя със системните предизвикателства, поставени от ръководената 

от Китай икономическа система. ЕС трябва да: 

1. Осигури равнопоставеност между Китай и ЕС 

2. Смекчи въздействието на предизвиканите от правителството нарушения на пазара на 

Китай 

3. Засили конкурентоспособността на ЕС 

4. Гарантира лоялна конкуренция и сътрудничество на трети пазари 

Тъй като предизвикателството, представено от ръководената от Китай икономика на 

държавата, е системно, често няма нито един „пистолет за пушене“ или политика, на 

която могат да бъдат причислени нарушенията на равни условия. По-скоро китайската 

система, ръководена от държавата, има кумулативно въздействие и означава, че има 

малко решения „сребърни куршума“, които биха могли едновременно да постигнат тези 

четири цели. Ето защо Европейската бизнес общност се застъпва за цялостна стратегия 

за справяне със системното предизвикателство. 



Китай: промяна в баланса между възможностите и предизвикателствата 

КАКВИ СА СИСТЕМНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, КОИТО ЗАТРУДНЯВАТ ПО-СИЛНИТЕ 

ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ? Китайската държавна система включва пряк държавен 

контрол върху основни части от нейната икономика, включително ключови индустрии, 

финансиращи институции, държавни предприятия и по-меко влияние чрез партийните 

клетки и корпоративната система за социален кредит (CSCS), която ще се прилага за 

всички предприятия. Тази уникална и обширна система за държавен контрол и 

координация чрез икономическо планиране отгоре надолу все повече размива границите 

между публичния и частния сектор и поражда „China Inc.“ - структура, в която държавата 

доминира над всички аспекти на икономиката. 

ЗАЩО Е ТОВА ПРОБЛЕМ? Тази система, ръководена от държавата, създава редица 

дискриминационни резултати и нарушения на пазара, включително разлики в достъпа 

до пазара между китайски и чуждестранни фирми, финансиране на предимства за 

китайските фирми в стратегическите сектори, евтина земя и енергия и държавни насоки 

и преференциална подкрепа за избрани китайски индустрии. Китайското правителство 

често използва мерки, които насърчават „местните иновации“, за да постигнат 

декларираната цел на световното индустриално и технологично лидерство в ключови 

сектори до 2049 г. Тези предизвикателства вредят на икономическите перспективи на 

европейския бизнес в световен мащаб и на заетостта в ЕС. 

Как ЕС трябва да ангажира Китай? 

ЕС трябва да преразгледа как ангажира Китай, за да постигне четирите ключови цели, 

които очертахме. В миналото средствата на ЕС за ангажиране не са дали желаните 

резултати. Последните промени в Китай също потикват ЕС да преосмисли 

инструментариума си. Поради изброените по-горе трудности, ЕС трябва да преразгледа 

своя начин на действие спрямо Китай и да постави по-голям акцент върху 

реципрочността и обусловеността. ЕС се нуждае от правилния набор от инструменти, за 

да ангажира Китай, и трябва да актуализира своя начин на действие по поне пет 

различни начина. ЕС трябва да: 

1. ДЕЙСТВА СИМУЛТАННО: ЕС да преследва целите си едновременно (а не 

последователно) на следните три нива, което ще доведе до ситуация на допълване на 

политиката и ще засили ползата на ЕС у нас и в чужбина: 

• МУЛТИЛИТЕРАЛНО И ПЛУРИЛЕРАЛНОТО НИВО: ЕС трябва да продължи да се 

стреми да реформира СТО, а също и да си сътрудничи тясно с партньори, които 

са свързани с многостранни инициативи за укрепване и реформиране на 

многостранното икономическо управление, тъй като настоящият правилник не 

адресира адекватно последиците от ръководената от държавата икономика , 

• БИЛИТЕРАЛНО: ангажирането на Китай на двустранно ниво е основен крайъгълен 

камък в изграждането на по-силни и по-справедливи икономически отношения 

между ЕС и Китай. ЕС и Китай трябва да се съсредоточат върху разрешаването на 

търговските и инвестиционните бариери чрез двустранни споразумения и да 

насърчават Китай да продължи реформите, основани на пазара. 

• УНИТЕРАЛЕН НИВО: Ако Китай не възнамерява да се превърне в либерална 

пазарна икономика, дългогодишните, както и новите икономически бариери и 

нарушенията на пазара ще останат без решение чрез многостранните и 

двустранните подходи. Тъй като често има липса на напредък на многостранно и 

двустранно равнище, ЕС трябва едновременно да засили собствените си 

възможности за усвояване на възможностите и да предпази пазарната ни 



икономика от негативните ефекти на преливащи пазарни изкривявания от страна 

на Китай. 

2. ДЕЙСТВА ОБЕДИНЕНО: Китай често използва асиметричната откритост и 

икономическата дипломация като инструменти за подкопаване на нашите колективни 

действия. Държавите-членки на ЕС трябва да намерят начини да се обърнат към Китай 

с „един глас“ и да действат единно. 

3. ДЕЙСТВА КОХЕРЕНТНО: ЕС трябва да издигне политиката си в Китай до най-високия 

политически приоритет и да приеме подход на цялостно управление, при който нейните 

политически цели действат в подкрепа на една друга, а не противоречат една на друга. 

4. СТРАТЕГИЧЕСКО ДЕЙСТВИЕ: Настоящите инструменти на ЕС не са създадени за свят, 

в който икономическите, сигурността и стратегическите съображения все повече се 

преплитат. ЕС трябва да подобри своя набор от инструменти, за да защити по-добре 

многостранната система, основана на правила, но също така да се подготви за базирана 

на мощност геополитическа система. 

5. ДЕЙСТВА САМОУВЕРЕНО: ЕС не трябва да се отклонява от използването на 

икономическата си сила за постигане на целите си. ЕС трябва да защитава своите 

ценности, успешната си либерална икономическа система и европейските интереси 

проактивно, да засилва икономическата дипломация на ЕС и да отклонява острата сила 

на Китай. 

Осигуряване на равнопоставеност между Китай и ЕС 

Консолидирането на ръководената от Китай икономика на държавата представлява 

системни предизвикателства, които подкопават равнопоставеността между европейския 

и китайския бизнес. Следователно, спешно са нужни по-справедливи икономически 

отношения и най-добре биха се постигнали, ако Китай създаде истински условия на 

равнопоставеност между местни и чуждестранни фирми и се обърне към системните 

проблеми, водещи до нарушаване на пазара. Въпреки това ЕС не трябва да чака и да 

предприема стъпки за изравняване на условията на игра. 

За да се осигурят равнопоставени условия между Китай и ЕС, реформирането на СТО 

остава основна цел. За съжаление, като се има предвид трудността в постигането на 

реформа през последните години, ЕС следва да предприеме многостранни инициативи 

за укрепване на световната търговска система и предприемане на допълнителни мерки 

в областта на двустранната търговия и инвестиции, в областта на обществените 

поръчки, защитата на правата на интелектуална собственост (ПИС ) и принудителен 

трансфер на технологии, стандартизация, електронна търговия и енергия и климат. 

Освен реформиране на СТО, от решаващо значение е насърчаването на Китай да се 

присъедини към съществуващите споразумения на СТО (като GPA) и текущите преговори, 

както и задължаването на Китай за по-добро съответствие с правилата на СТО. 

В двустранната търговия и инвестиции ЕС трябва да осигури подобрен достъп до пазара 

в Китай чрез договаряне на Всеобхватното споразумение за инвестиции. Националното 

отношение и реципрочното третиране са от първостепенно значение за постигане на 

равнопоставени условия. Едновременно с това ЕС следва да предприеме мерки за 

преодоляване на нарушенията, включително пълно прилагане и укрепване на нашите 

инструменти за търговска защита, проучване на начините за справяне с нарушенията в 

търговията с услуги и използване на неговата мрежа от споразумения за свободна 

търговия за осигуряване на пазарно управление чрез включване на правила в области, 

в които многостранните напредъкът е ограничен. Държавите-членки от своя страна 



трябва да работят за разработването на национални механизми за преглед на 

инвестициите. 

Китайският пазар за обществени поръчки остава най-вече затворен, докато китайските 

фирми имат широк достъп до търгове за обществени поръчки в ЕС. Това подкопава 

равнопоставеността между европейските и китайските фирми. Освен че настоява Китай 

да поеме своите ангажименти да се присъедини към GPA, ЕС трябва да действа и прилага 

по-енергично съществуващите правила, да подобрява правилата за необичайно ниски 

оферти и да въведе международен инструмент за възлагане на обществени поръчки с 

допълнителни ревизии, за да изравнява условията за игра и да насърчава отварянето 

външни пазари. 

Въпреки че ЕС трябва да продължи да настоява за Китай за подобряване на рамката на 

ПИС, ЕС едновременно трябва да предприеме стъпки за подобряване на прилагането на 

ПИС в рамките на ЕС за вносни продукти, особено с оглед на нарастващия обем на 

електронната търговия. ЕС също трябва да възприеме всеобхватен подход за справяне 

с принудителния трансфер на технологии, тъй като те се осъществяват по много начини. 

Характерът на системното предизвикателство, представено от Китай, означава, че 

бариерите отвъд границите в области като стандартизацията имат все по-голямо 

значение за осигуряване на равнопоставени условия. Отклонението на Китай от 

международните стандарти налага разходи за европейския бизнес и представлява 

значителна и нарастваща търговска бариера, която трябва да бъде преодоляна при 

преговори. В същото време китайските компании често могат да заобиколят правилата 

на пазара на ЕС - най-вече в областта на електронната търговия. В областта на 

електронната търговия ЕС трябва наред с другите да поеме водеща роля в 

многостранните преговори за електронна търговия и да подобри възможностите за 

надзор на пазара на ЕС. 

И накрая, ЕС следва да гарантира, че различните амбиции в областта на енергийната и 

климатичната политика не допринасят за неравни условия. 

Облекчаване на въздействието на предизвиканите от китайското 

правителство изкривявания на пазара 

От ключово значение е ЕС да предприеме мерки за смекчаване на въздействието на 

предизвиканите от правителството нарушения на пазара върху европейския бизнес. ЕС 

трябва да се стреми да дисциплинира ролята на държавните предприятия, да 

предприеме активни стъпки за решаване на въпроса за индустриалните субсидии, да се 

ангажира в международен план за опит за премахване на свръхкапацитета и да 

предприеме стъпки в областта на политиката за конкуренция и държавните помощи. 

За да компенсира изкривяващото въздействие на държавните предприятия, ЕС следва 

да разработи „принцип на ДП“, прилаган към различни области на политиката, като 

инвестиции, обществени поръчки и търговия, който диференцира чуждестранните 

държавни предприятия по начини, които системно се справят с това въздействие. ЕС 

следва също така да следва тристепенен подход за постигане на конкурентна 

неутралност между държавните предприятия и частните предприятия, като настоява 

Китай да прилага конкурентен неутралитет на собствения си пазар, като се застъпва за 

многостранна рамка и проучва дали един инструмент за конкурентен неутралитет в ЕС 

може да се справи изкривяващото въздействие на чуждестранните държавни 

предприятия. ЕС следва също така да работи със съпътстващи държави, за да договори 

многостранна рамка за ограничаване на предизвиканите от правителството нарушения 



на пазара с цел справяне с източниците (като субсидиите) и последиците от 

нарушенията (като свръхкапацитет). 

Политиката на ЕС в областта на конкуренцията също е важен инструмент на политиката 

за гарантиране на лоялна конкуренция на европейския пазар и за смекчаване на 

нарушенията на пазара. Политиката за конкуренция трябва да бъде преразгледана, за 

да се намерят решения за смекчаване на външните нарушения и гарантиране на лоялна 

конкуренция в глобален контекст. Европейската комисия също трябва да установи дали 

има ситуации, при които може да е по-подходящо да се даде по-голяма тежест на 

глобалната пазарна среда при оценката на сливанията. Европейската комисия също 

трябва да намери начини да оцени пазарната сила на чуждестранните компании, които 

са правно независими, но оперират координирано (единични икономически субекти) и 

да засили правилата за държавна помощ за справяне със субсидиите, нарушаващи 

пазара, извън ЕС. 

Засилване на собствената конкурентоспособност на ЕС 

Тъй като технологиите са все по-способни да влияят на икономическите, социалните и 

политическите резултати, ставаме свидетели на ясно ускоряване на световната 

надпревара за иновации. Въпреки многото си активи, Европа изостава в тази 

надпревара. Делът на ЕС в световните брутни разходи за научноизследователска и 

развойна дейност е намалял от 25,8% през 2000 г. на 20% през 2018 г. За същия период 

делът на Китай се е увеличил от 5% на 21%. ЕС трябва да задълбочи единния пазар, да 

разработи амбициозна индустриална стратегия, да инвестира повече в 

научноизследователска и развойна дейност и да стимулира дигитализацията, за да 

запази конкурентното си предимство. 

Повече и по-интелигентно публично финансиране, по-добри стимули за бизнеса да 

инвестират в научноизследователска и развойна дейност, регулаторна рамка „годни за 

иновации“, инвестиции в умения и сътрудничество в рамките на ЕС са начини, по които 

иновациите на европейските компании могат да бъдат запазени и засилени. Въпреки че 

ЕС е един от водещите световни източници на изследвания, комерсиализацията на това 

изследване често се осъществява на друго място. В същото време ЕС трябва да прецени 

дали настоящият достъп на трети страни до програми за научноизследователска и 

развойна дейност е подходящ, когато европейските предприятия нямат взаимен достъп 

в тези трети страни. 

Нашата цифрова конкурентоспособност е ключов елемент, който подкрепя нашата обща 

конкурентоспособност. Необходими са значителни инвестиции в дигитална 

инфраструктура, заедно с съпътстващи политики, които повишават нашата 

киберсигурност и защитават нашата цифрова конкурентоспособност от ерозия. ЕС също 

трябва да се справи с дигиталния протекционизъм в Китай, предвид силното му 

въздействие върху равнопоставеността в Китай и ЕС. 

Гарантиране на лоялна конкуренция и сътрудничество на трети пазари 

Освен постигането на равнопоставени условия в двустранните икономически отношения, 

разширяването на това равнище на трети пазари е от първостепенно значение за 

дългосрочните възможности на европейския бизнес. Стратегията на ЕС за свързаност е 

важна стъпка в това отношение и следва да се акцентира върху правилното й прилагане. 

В същото време ЕС трябва също да се опита да ангажира Китай, за да гарантира, че 

инициативата за пояса и пътя отговаря на международните стандарти. Осигуряването 

на лоялна конкуренция на трети пазари чрез поддържане на многостранни практики за 

икономическо управление е жизненоважно. 



Свързаността с ЕС започва у дома, със силни инвестиции в качествена инфраструктура 

чрез обновяването на Механизма за свързване на Европа след 2020 г. За да се отговори 

на нуждите на евразийската свързаност в съответствие с принципите на лоялната 

конкуренция, които биха позволили на европейските компании да участват, е 

жизненоважно да се доразвие външното измерение на свързаността с ЕС чрез 

прилагането на стратегията за свързаност. Това включва значително финансиране, 

активна промоция и подобрено брандиране, например чрез използване на по-

привлекателно име като „Марко Поло Стратегия“. ЕС следва също така да засили 

консултациите и диалога с бизнеса и други заинтересовани страни чрез създаването на 

Бизнес консултативен съвет с цел успешно изпълнение на стратегията. ЕС следва също 

така да приветства чуждестранните компании в своите проекти за свързаност, като 

същевременно осигурява взаимен достъп в трети страни, в които европейските компании 

понастоящем са изключени от участие. 

Докато инициативата „Пояс и път“ предоставя възможности за европейските компании, 

съществуват много пречки, които досега не позволяват на повечето европейски 

компании да участват, включително преференциално третиране за китайските 

компании, недостатъчна информация и липса на прозрачност. 

Като цяло конкуренцията между европейските и китайските фирми на трети пазари е 

повлияна от няколко изкривяващи политики, включително нелоялна конкуренция между 

държавни компании и частни предприятия, отклонение на Китай от многостранните 

практики на финансиране и отклонение от международните стандарти. ЕС трябва да 

работи съвместно с партньори, които са свързани с едновременно, за интегриране на 

Китай в рамките на съществуващите многостранни рамки и за постигане на равенство с 

други големи институции за развитие по отношение на обема и капацитета за 

управление на финансирането на инфраструктурата. 


