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Trhovohospodársky status Číny 
 

Európska únia (EÚ) nepovažuje Čínu (CN) za trhové hospodárstvo.  To však platí výlučne pre 

potreby antidumpingových (AD) prešetrovaní. Výška AD cla sa určí na základe zisteného 

dumpingového rozpätia alebo rozpätia ujmy, ktorú utrpelo odvetvie v EÚ, a to podľa toho, ktoré 

rozpätie je nižšie (tzv. pravidlo nižšieho cla, ktoré uplatňuje EÚ ako jediný člen Svetovej 

obchodnej organizácie, WTO). Dumpingové rozpätie sa v súlade s pravidlami WTO stanoví ako 

rozdiel medzi vývoznou cenou a normálnou hodnotou. Normálna hodnota sa zisťuje viacerými 

metódami, podľa pravidiel WTO sa však majú primárne použiť ceny, za ktoré predáva 

prešetrovaná spoločnosť predmetný tovar na domácom trhu. Keďže ceny na domácom trhu sú v 

prípade krajín, ktoré nie sú trhovým hospodárstvom deformované, napr. vládnou politikou či 

existenciou subvencií, využíva EÚ alternatívne postupy zistenia normálnej hodnoty. EK pritom 

zisťuje cenu prešetrovaného tovaru na trhu porovnateľnej, tzv. analogickej krajiny. 

Právne aspekty 
V decembri 2016 uplynie platnosť výnimky, ktorú si pri vstupe CN do WTO vyrokovali členovia 

WTO. Výnimka umožňuje používať alternatívne postupy pri výpočte dumpingového rozpätia, 

ktoré odstraňujú vplyv cien na trhu CN deformovaných v dôsledku vládnej politiky. CN očakáva 

automatické priznanie trhovoekonomického statusu (market-economy status, MES). Názory na 

výklad prístupového protokolu CN do WTO sa však rôznia. 

Prípadné priznanie MES CN si vyžiada revíziu základného AD nariadenia. V Európskej komisii 

(EK) prebiehajú vnútorné konzultácie, ako aj konzultácie s Európskou službou pre vonkajšiu 

činnosť (EEAS). Výsledný návrh EK bude založený na výsledkoch hĺbkového hodnotenia vplyvov 

(impact assessment), ktorý zahŕňa aj práve prebiehajúce verejné konzultácie. 

Ekonomické aspekty 
V súčasnosti sa uplatňujú AD opatrenia na dovoz z CN v 52 prípadoch a pokrývajú len asi 1,38 % 

celkových dovozov z CN. Sú však koncentrované v určitých odvetviach, ktoré by boli priznaním 

MES výrazne postihnuté (chemický, železiarsky, oceliarsky, keramický priemysel, určité výrobky 

strojárskeho priemyslu – bicykle, a elektrotechnického priemyslu – solárne panely). Z hľadiska 

hodnoty dovozu z CN sa AD opatrenia najviac dotýkajú dovozu solárnych panelov, ktorý ročne 

dosahuje približne 2 mld. EUR. Ak by sa na dovoz solárnych panelov AD opatrenia neuplatňovali, 

pokrývali by AD clá len asi 0,68 % celkového dovozu z CN. V keramickom priemysle sa AD 

opatrenia uplatňujú až na 47 % dovozu v tomto odvetví z CN, v textilnom priemysle je to 13 %, v 

ostatných dotknutých odvetviach (chemický, strojársky, elektrotechnický – vrátane solárnych 

panelov, oceliarsky priemysel) len 1 až 2 %. 

Priznanie MES CN by mohlo spôsobiť zánik 234 tis. pracovných miest (v priamo dotknutých 

odvetviach bez zohľadnenia nadväzujúcich a obslužných odvetví), z toho asi 1 % v SK, 28 % v IT, 

24 % v DE, 12 % v ES, po 5 % v PL, FR a PT. Úbytok pracovných miest by tak bol koncentrovaný 

v šiestich ČŠ, ktoré by sa na celkovom znížení zamestnanosti podieľali až 79 %. Osobitne citlivou 

témou je zlá situácia v oceliarskom priemysle EÚ, ktorú čiastočne spôsobili a spôsobujú 

dumpingové dovozy z CN. Oceliarsky priemysel je dlhodobo spolu s chemickým priemyslom 

najviac ohrozovaný nekalou konkurenciou z CN.  
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Alternatívy riešenia otázky priznania MES CN 
Vzhľadom na to, že názory na povinnosť členov WTO priznať CN štatút trhovej ekonomiky sú 

nejednotné, existujú tri alternatívne cesty, ktorými by sa mohol uberať návrh EK: 

1. EÚ nevykoná v súvislosti s MES CN žiadne kroky; 

2. úplné priznanie MES CN; 

3. balík opatrení (package approach), ktorý by mal zahŕňať nasledujúce opatrenia:  

 ponechanie súčasných postupov pre všetky v súčasnosti platné opatrenia a ich 

nasledujúce revízie (tzv. grandfathering); 

 posilnenie využitia vyrovnávacích (protisubvenčných) opatrení; 

 úprava výšky nákladov, ktoré vstupujú do ceny prešetrovaného výrobku na čínskom 

trhu (tzv. cost adjustments) – EK by mohla domáce ceny na čínskom trhu navýšiť o 

náklady, ktoré neboli na základe čínskej metodiky v kalkulácii ceny zohľadnené, resp. 

upraviť výšku nákladov tam, kde je deformovaná vplyvom subvencií, dodávok surovín 

za výhodnejšie ceny ap. 


