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STANOVISKO K UDĚLENÍ STATUSU TRŽNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČÍNĚ 

 

Čína je náš stále významnější obchodní partner, udělení statusu by bylo logickým završením jejího 
patnáctiletého členství ve Světové obchodní organizaci (WTO), bylo by však také spojeno s vysokými riziky 
pro klíčová odvětví průmyslu v Evropě.  
 
Svaz průmyslu a dopravy proto požaduje vyhodnocení všech rizik s udělením statusu spojených a důrazně 
žádá, aby se pokračovalo v jednání, a to zejména s ohledem na následující aspekty probíhající diskuse 
mezi Čínou a EU:  
 
V první řadě bude nutné vyjasnit, zda je nutné v roce 2016 o udělení statusu tržního hospodářství Číně 
jednat. Když Čína vstupovala v roce 2001 do WTO, přijala status netržního hospodářství na dobu 15 let. 
Nyní očekává, že jí v prosinci 2016, po uplynutí této lhůty, bude status tržního hospodářství udělen 
automaticky na základě vypršení článku 15 (a)(ii) přístupového protokolu Číny do WTO. Podle stanoviska 
konfederace BUSINESSEUROPE  se však o udělení statusu může jednat odděleně a jeho udělení není na 
vypršení tohoto pododstavce závislé. 
  
EU má striktní kritéria, komu může status udělit a ještě v roce 2011 Čína tato kritéria plně nesplňovala. 
To bylo také naposledy, kdy se plnění těchto kritérií hodnotilo. Čína se již dalšího hodnocení nezúčastnila. 
Evropská komise tak bude muset jasně definovat, jakým způsobem hodlá hodnotit, zda Čína splňuje 
požadavky EU k udělení statusu. 
 
Požadujeme, aby EU vyhodnotila možné dopady udělení statusu na evropský průmysl a aby bylo možné 
nadále aplikovat obranné mechanizmy, zejména u těch oborů, které by odbouráním antidumpingových 
mechanizmů nejvíce utrpěly. (Např. hutní průmysl, sklářský a keramický průmysl, papírenský průmysl, a 
další.) 
 
V poslední řadě bude nutné sledovat a koordinovat vývoj situace s udělením statusu tržního hospodářství 
u ostatních obchodních a politických světových velmocí, aby nedocházelo k přesměrování čínských exportů 
do Evropy z důvodu neudělení statusu Číně v jiných zemích. 
 
 

Kontaktní osobou je Lukáš Martin (lmartin@spcr.cz, 225 279 401). 
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