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STRESZCZENIE 
 
Przedmiotowe opracowanie powstało, ponieważ Parlament Europejski chciał zapoznać się 
z potencjałem w zakresie wymiany kulturalnej z krajami trzecimi, a jako studium przypadku 
wybrano Chiny. W opracowaniu przedstawiono informacje na temat sektora kulturalnego 
w Chinach (część pierwsza) oraz istniejącej wymiany kulturalnej między Unią Europejską 
i Chinami (część druga). W przedmiotowym studium znalazły się także zalecenia dotyczące 
maksymalnego wykorzystania potencjalnych możliwości współpracy między Unią 
Europejską i Chinami (część trzecia). 
 
1. W studium zajęto się zarówno przemysłem kulturalnym, jak i sektorem kreatywnym. 
Zgodnie z definicją przyjętą w przedmiotowym studium sektor kulturalny obejmuje całość 
sektorów przemysłowych i pozaprzemysłowych, w których kultura stanowi ostateczny 
produkt przeznaczony do konsumpcji, podczas gdy sektor kreatywny obejmuje te branże, 
które wykorzystują kulturę w procesie produkcyjnym, jako twórczy wkład w produkcję 
towarów niebędących dobrami kultury. W studium uwzględniono następujące sektory: kino, 
telewizję, nowe media, sztuki plastyczne, architekturę i projektowanie, sztuki widowiskowe, 
dziedzictwo kulturowe, muzykę i literaturę. 
 
2.  Podczas prowadzenia badań wykorzystano dwa główne narzędzia: prace 
przygotowawcze i wywiady. Prace przygotowawcze opierały się na najważniejszych źródłach 
drukowanych i internetowych dostępnych dla każdego sektora kulturalnego. Wywiady 
przeprowadzano w Chinach i w Europie z niektórymi z najważniejszych zainteresowanych 
stron w każdej dziedzinie.  
 
3.  W części pierwszej studium przeanalizowano głębokie zmiany, jakie zaszły w ostatnich 
latach w chińskim sektorze kulturalnym i kreatywnym. Najbardziej doniosłą zmianę 
ogłoszono w ramach 11. planu pięcioletniego i polegała ona na szybkim przejściu od 
prestiżowego sektora nienastawionego na zysk do sektora zintegrowanego pod względem 
gospodarczym.  
 
4.  W kwestii przemysłu filmowego Chiny są obecnie – po Ameryce Północnej i Indiach – 
trzecim największym producentem filmów na świecie. Jednocześnie modernizacja 
istniejących kin i coraz większa liczba nowych multipleksów spowodowały wzrost wydatków 
konsumentów na wyprawy do kin oraz zaowocowały wzrostem dochodów kin o 27% 
w 2008 r.  
 
Produkcje zagraniczne podlegają surowym wytycznym prawnym i mogą korzystać 
z mechanizmów zachęt. Możliwe są trzy formy współpracy między podmiotem 
zagranicznym, a chińskim producentem/studiem: koprodukcje, pomoc przy produkcji 
i produkcje na zlecenie. Dostęp do rynków i talentów zagranicznych to jeden z głównych 
czynników motywujących współpracę przy produkcji filmów. Chiny zachęcają firmy 
zagraniczne, w szczególności europejskie, które uważa się za reprezentujące podobne 
wartości i zazwyczaj mające podobne zasady finansowania, do inwestowania na wielką 
skalę w chińskie produkcje. 
 
Jeśli chodzi o dystrybucję zagranicznych filmów, władze pozwalają na import dwudziestu 
filmów zagranicznych rocznie na zasadach „podziału dochodów”. Za te filmy 
przedsiębiorstwo zagraniczne otrzymuje zazwyczaj 30% wpływów netto ze sprzedaży 
biletów. Spośród tych dwudziestu filmów trzy czwarte pochodzi zazwyczaj z Ameryki 
Północnej, a pozostałe to filmy europejskie i pochodzące z innych krajów. Kwoty importowe 
nie dotyczą koprodukcji, które są uznawane za filmy krajowe i w związku z tym 
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automatycznie mają prawo do dystrybucji kinowej w Chinach. W ostatnich latach trzy 
spośród pięciu najbardziej kasowych filmów wyprodukowanych w Chinach były 
koprodukcjami. 
 
5.  Zgodnie z wymogami członkostwa w WTO Chiny otworzyły swój przemysł telewizyjny 
dla częściowych inwestycji zagranicznych, zwiększając udział i dostęp do rynku 
w połączeniu z restrukturyzacją przemysłu krajowego. Zmiany te były możliwe dzięki 
poważnemu zwrotowi w polityce rządu oraz integracji z rynkami światowymi. Chiny, 
w których 97% populacji ma dostęp do telewizji, są największym rynkiem telewizyjnym na 
świecie. Chińskie reformy deregulacyjne umożliwiły dystrybucję treści zagranicznych 
i koprodukcji. W ostatnich latach wybrani światowi nadawcy po raz pierwszy uzyskali 
nieocenzurowany dostęp do chińskich częstotliwości. Stojąc wobec problemu ogromnej 
ilości czasu antenowego, który należy wypełnić programem oraz wobec braku lokalnych 
treści przynoszących korzyści ekonomiczne po pierwszej emisji, rynek telewizyjny opiera się 
w ogromnym stopniu na programach zagranicznych. Łagodniejsze przepisy i bardziej 
ujednolicone procedury biurokratyczne spowodowały wzrost importu produkcji 
telewizyjnych, głównie formatów (np. reality show, teleturniejów, talk show), które można 
niedrogo odtwarzać w Chinach kontynentalnych. Niemniej jednak wzrasta produkcja 
lokalna, chroniona przez wprowadzenie obowiązku nadawania przez lokalne i globalne sieci 
przynajmniej 70% programów produkowanych w kraju, przez co w niektórych obszarach 
podaż programowa regularnie przekracza popyt. Oprócz tego chińskie kanały telewizyjne 
mają obowiązek wyprodukowania jednej godziny programów krajowych za każdą godzinę 
nadawanych programów zagranicznych. W konsekwencji wywiązują się z obowiązku 
osiągania celów w zakresie inwestycji produkcyjnych, nawet jeśli nie mają takich 
finansowych możliwości. 
 
6.  Chiński sektor Internetu i telefonii komórkowej jest największy na świecie i szybko się 
rozwija. Chiński przemysł gier on-line także stał się najszybciej rozwijającym się na świecie. 
Chociaż wskaźniki sugerują, że sektor ten – Internet i telefony komórkowe – zmierza 
w kierunku stałego szybkiego wzrostu, nadal istnieją znaczące różnice regionalne – wzrost 
koncentrował się dotychczas na terenach południowych i nadbrzeżnych kraju. Pomimo 
głównej roli pełnionej przez państwo, jaką jest nadzór, władze zdradzają teraz oznaki 
większego zaangażowania w próby uzyskania korzyści finansowych z koniunktury na 
Internet w Chinach. Pod koniec 2008 r. urząd ds. telekomunikacji, SARFT, ogłosił nagle, że 
wszystkie portale zajmujące się internetowym przesyłem obrazu muszą być własnością 
państwa. Po negocjacjach umożliwiono portalom powstałym przed wydaniem 
rozporządzenia pozostanie w rękach prywatnych, ale musiały one uzyskać licencję wydaną 
przez SARFT, natomiast nowe portale muszą stać się podmiotami sektora publicznego. 
Chociaż władze chińskie nadal kontrolują Internet, pojawiają się oznaki coraz większej 
otwartości: w 2008 r. weszło w życie nowe rozporządzenie dotyczące internetowego 
przesyłu obrazu, umożliwiające chińsko-zagranicznym przedsięwzięciom typu joint-venture 
świadczenie usług w zakresie internetowego przesyłu obrazu, pod warunkiem, że będą 
miały one państwowego wspólnika. Ze względu na ograniczenia spowodowane przez język 
i politykę wiele międzynarodowych firm internetowych jak dotąd nie weszło na chiński 
rynek. Wielkie podmioty, takie jak Google i Yahoo uzyskały licencje umożliwiające 
świadczenie usług w języku chińskim, ale kosztem dostosowania się do ograniczeń treści 
i ograniczeń spowodowanych przez cenzurę. 
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7.  Sektor sztuk plastycznych charakteryzuje się szybkim rozwojem, który sprzyja 
nowym strukturom i podmiotom gospodarczym. W ciągu minionych pięciu lat Chiny stały 
się jednym ze światowych centrów kolekcjonerów, kuratorów, organizatorów oraz 
przedsiębiorstw zajmujących się sztuką. Sektor ten obejmuje sztuki piękne, od 
starożytności do czasów nowożytnych, ale zjawisko to jest szczególnie uderzające 
w dziedzinie sztuki współczesnej, która stopniowo pozbywa się swoich „undergroundowych” 
korzeni i jest dostrzegana w coraz większym stopniu, a także zyskuje wsparcie 
instytucjonalne.  
  
Równowaga między strukturami państwowymi i strukturami prywatnymi zmieniła się od 
2006 r. Rząd sprywatyzował własne instytucje kulturalne, zwiększyły się też inwestycje 
sektora prywatnego. Połowa muzeów sztuk pięknych jest obecnie w rękach prywatnych, 
a większość imprez artystycznych jest wspierana przez prywatne struktury. Grupy 
kulturalne należące do państwa, działające na zasadach non-profit, są nowymi strukturami 
prowadzącymi działalność komercyjną podążającą za wiodącymi trendami w sztuce. 
Stanowią one oficjalny pomost między rządem i sektorem prywatnym oraz między Chinami 
i zagranicą. Chociaż sztuka dobrze się rozwija pod względem sprzedaży, zarządzanie nią 
pozostaje nadal na niskim poziomie. Krytyka, edukacja i kuratorzy dążą do współpracy 
z Europą celem podniesienia własnych standardów. Sztuka europejska w bardzo niewielkim 
stopniu przedostaje się na rynek chiński, ale rząd, sektor prywatny i niezależne podmioty 
szukają nowych możliwości dzięki wizytom połączonym z wymianą.  
  
8.  Muzyka jest jednym z najsłabszych sektorów chińskiego sektora kreatywnego. 
Ucierpiała wskutek nadmiernej kontroli państwowej i jednego z najwyższych poziomów 
piractwa na świecie, który bardzo negatywnie wpłynął na przemysł muzyczny w latach 90. 
XX wieku, a obecnie dziesiątkuje rynek cyfrowy. Niemniej jednak Chiny mają olbrzymi 
potencjał wzrostu w dziedzinie nagrań udostępnianych za pośrednictwem sieci telefonii 
komórkowej i Internetu. Rynek cyfrowy jest obiecujący, ale nadal ograniczony: bardzo 
niewiele plików muzycznych jest pobieranych legalnie, a firmy nagraniowe mają z nich 
niewielkie dochody. Pobieranie tantiem stanowi słabo rozwinięte źródło dochodów 
przemysłu muzycznego w Chinach, ponieważ wielu producentów nagrań nie zna prawa 
autorskiego.  
 
Każdy region Chin ma własne wartości kulturalne i preferencje muzyczne. Gusty muzyczne 
chińskiej publiczności mogą zaskakiwać: wykonawcy, którzy w Europie w większości wyszli 
z mody, w Chinach mogą cieszyć się ogromną popularnością.  
 
9.  Chiny przechodzą proces bardzo szybkiej urbanizacji pozostawiającej niewiele miejsca 
na kreatywność w dziedzinie architektury. Rynek architektoniczny jest zdominowany przez 
lokalne państwowe biura projektowe (LDI). Wzrasta jednak liczba firm prywatnych 
(działających głównie w Pekinie i w Szanghaju) zakładanych przez architektów, którzy wrócili 
do kraju po okresie studiów/pracy za granicą. Te małe studia pracują głównie w sektorze 
kulturalnym, gdzie próbują przekraczać granice rozwiązań architektonicznych. Wraz 
z otwieraniem się Chin na wpływy międzynarodowe pojawia się pragnienie wymiany 
i korzystania z zachodnich kanonów i technik architektonicznych. Zagraniczni architekci 
odgrywają bardzo znaczącą rolę w rozwoju architektury w Chinach, najpierw dzięki 
wybudowaniu najważniejszych obiektów na olimpiadę, a obecnie na Expo 2010. Mogli 
stworzyć nowy język architektury i tworzyć odważne przykłady nowoczesnej architektury, 
takie jak budynek CCTV, Narodowy Stadion Olimpijski czy Opera Pekińska. 
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10.  Ogromne dziedzictwo Chin jest obecnie chronione lepiej niż kiedykolwiek wcześniej 
dzięki dobrym praktykom i współpracy z instytucjami międzynarodowymi. Istnieje wola 
promowania niezwykle bogatej przeszłości kulturalnej tego kraju przy pomocy rozwiązań 
rynkowych: dzięki przyznawaniu niektórym obszarom oficjalnego statusu „strefy 
turystycznej” i/lub „światowego dziedzictwa”, co następnie przyciąga inwestycje sektora 
publicznego i prywatnego. Realizowane są reformy mające na celu modernizację odnośnej 
administracji publicznej, ale niewiele miejsca pozostaje dla podmiotów sektora prywatnego 
takich jak fundacje. Nadal brak jest finansowania ze środków publicznych, jak również 
wiedzy i świadomości w społeczeństwie, a ochrona dziedzictwa archeologicznego lub 
architektonicznego jest często zagrożona przez niekontrolowane użytkowanie gruntów 
i ponowne zagospodarowywanie terenów. Skuteczne są działania dotyczące aktywnej 
wymiany i współpracy w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego oraz zapobiegania 
kradzieży i przemytowi dzieł sztuki, jak również organizacji wystaw chińskiego dziedzictwa 
kulturowego w krajach europejskich. 
 
11.  Chińska polityka dotycząca widowisk scenicznych ewoluuje ostatnio w stronę bardziej 
liberalnego systemu dążącego do deregulacji, dzięki nowemu rozporządzeniu w sprawie 
zarządzania widowiskami komercyjnymi wydanemu w lipcu 2008 r. Jako stolica kulturalna 
Pekin jest największym ośrodkiem sztuki w Chinach i tam koncentruje się największa liczba 
infrastruktury i imprez. Jako kraj wieloetniczny Chiny szczególnie promują widowiska 
mniejszości narodowych na poziomie ponadnarodowym. Chińskie instytucje działają także 
intensywnie na terenach wiejskich, utrzymując wiele zespołów artystycznych i wspierając 
ich starania o odbywanie tournee po całym kraju.  
 
Programy dotyczące dostępu do rynku europejskiego są głównie inicjowane i organizowane 
przez kraje europejskie dzięki stypendiom oraz przy okazji przedsięwzięć dyplomatycznych. 
Są to widowiska sponsorowane przez państwo (balet, cyrk). Chiny uważają, że ich sektor 
widowisk jest „słaby”. Nieliczne widowiska, które dają duże dochody (muzyka), nie nadają 
się na eksport ze względu na barierę językową.  
 
12.  Do lat 80. ubiegłego stulecia chiński sektor wydawniczy był jedynie narzędziem 
propagandy i ogólnym narzędziem informacji państwowej. Wraz z otwarciem nastąpiła 
komercjalizacja tego sektora. Jest to obecnie największy rynek książek i czasopism na 
świecie.  
 
Chiny mają surowe przepisy i politykę dotyczące sektora wydawniczego. Wydawnictwa 
państwowe nie są już subsydiowane przez rząd i często łączą się z prywatnymi spółkami 
zajmującymi się doradztwem kulturalnym, aby być bardziej konkurencyjnymi. Masowy 
rynek książki jest młody, podobnie jak czytelnicy; współczesna literatura internetowa 
kwitnie, ale czytanie klasyki pozostaje powszechnym wymogiem w dziedzinie edukacji 
i kultury. Chińscy wydawcy coraz częściej są w kontakcie z zachodnimi rynkami 
i działającymi tam podmiotami. Produkcja chińskiego rynku wydawniczego jest większa niż 
w USA czy Wielkiej Brytanii. Istnieje wiele różnic regionalnych pod względem wolumenu 
sprzedaży i gustów literackich, spowodowanych głównie wielkością kraju, a także 
skuteczniejszą dystrybucją i komunikacją w Pekinie, Szanghaju i Guangzhou.  
 
13.  Słaby system ochrony praw własności intelektualnej w Chinach pozostaje głównym 
czynnikiem zniechęcającym europejskie przedsiębiorstwa do wchodzenia na rynek chiński 
i stanowi przedmiot poważnej troski tych podmiotów, które już działają w Chinach. 
Podrabianie towarów nadal stanowi poważny problem. W 2006 r. europejskie firmy uznały 
Chiny za najbardziej kłopotliwy rynek, jeśli chodzi o podrabianie towarów i naruszanie praw 
autorskich europejskich przedsiębiorstw. Rząd chiński stwierdza, że przyspiesza 
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egzekwowanie tych praw. Mimo że Chiny dokonują stałego postępu w zakresie wdrażania 
systemu ochrony praw własności intelektualnej, nadal istnieją pewne niedostatki, 
a egzekwowanie przepisów prawnych jest nierównomierne i niewystarczające. Europejskie 
przedsiębiorstwa mają do czynienia z mętnym i złożonym systemem prawnym 
i sądowniczym, który nie gwarantuje wystarczającego poszanowania i ochrony ich praw.  
 
14.  Cenzura wciąż istnieje i należy ją uważać za pierwszą przeszkodę w dostępie do rynku 
kultury i sektorów kreatywnych. W przemyśle filmowym udział firm zagranicznych 
w lokalnych produkcjach filmowych musi być zatwierdzony (poczynając od scenariusza, 
a kończąc na budżecie i strukturze produkcji, przed produkcją, a nawet po zakończeniu 
kręcenia filmu w celu rozpowszechniania w Chinach i za granicą). W sektorze nowych 
mediów cenzura Internetu odbywa się w oparciu o wiele przepisów ustawowych 
i uregulowań administracyjnych. Tysiące funkcjonariuszy policji internetowej patroluje sieć 
dniem i nocą w poszukiwaniu potencjalnie wywrotowych treści. Z punktu widzenia władz 
treść blogów jest prawdopodobnie najbardziej drażliwym obszarem Internetu. W przypadku 
sektora wydawniczego nie ma oficjalnych uregulowań dotyczących cenzury, ale proces 
rejestracji każdej książki w celu uzyskania numeru ISBN jest skutecznie stosowany jako 
środek kontroli treści.  
 
Cenzura była wpływowym czynnikiem w sektorze sztuki w latach 80. i 90. XX wieku. 
Wydaje się, że w ciągu minionych pięciu lat została złagodzona i znacznie mniej wydarzeń 
artystycznych jest obecnie zdejmowanych z afisza. Artyści i kuratorzy czują, że nie muszą 
już być tak ostrożni jak kiedyś, jeśli chodzi o drażliwe tematy. Cenzura nadal koncentruje 
się na wydarzeniach politycznych i historycznych związanych z historią Chin, na 
integralności państwowej, przemocy, narkotykach, religii i pornografii.  
 
15.  W części drugiej studium znalazła się analiza obecnej wymiany kulturalnej Unii 
Europejskiej (UE) i jej państw członkowskich z Chinami w kontekście programów, działań 
i inicjatyw, jak również ich oddziaływania i skuteczności, jeśli chodzi o propagowanie 
dalszej wymiany kulturalnej między tymi podmiotami. 
 
16.  Po opublikowaniu Europejskiej agendy kultury w dobie globalizacji świata UE 
sformułowała politykę zewnętrzną uwzględniającą wymianę kulturalną. W odniesieniu do 
Chin wdrożono kilka działań wspólnotowych w dziedzinie kultury, takich jak program 
Kultura, Media 2007, działanie przygotowawcze Media International i Media Mundus. 
Delegacja KE w Chinach była inicjatorem pewnych wydarzeń kulturalnych. Dialog kulturalny 
między UE i Chinami nie jest jednak bardzo zaawansowany ani rozwinięty. Problem cenzury 
nadal istnieje i musi być brany pod uwagę. Stanowi ona wyzwanie w przypadku każdego 
wydarzenia dotyczącego drażliwych tematów. Pierwszym poważnym problem jest jednak 
to, że Unia Europejska jako całość jest prawie nieobecna na chińskiej scenie kulturalnej. 
Chinom trudno jest stworzyć sobie określoną koncepcję UE pod względem kulturalnym, 
ponieważ UE nie jest jednym, zintegrowanym krajem.  
 
17.  Wymianą kulturalną między Chinami i innymi krajami rządzi zasada wzajemności. 
Zasada ta, w postaci stworzonej przez chińskie Ministerstwo Kultury w stosunku do 
wymiany kulturalnej z Unią Europejską jest kłopotliwa i trudna do realizacji. Z chińskiego 
punktu widzenia, jeżeli Chiny pozwalają jakiemuś krajowi na zorganizowanie imprezy 
kulturalnej na swoim terytorium, kraj ten musi następnie pozwolić także Chinom na 
zorganizowanie takiej imprezy na swoim terytorium, co oznacza, że każda impreza 
kulturalna musi być w obu miejscach zorganizowana na taką samą skalę. Dla Komisji 
Europejskiej zastosowanie zasady wzajemności może być kłopotliwe, ponieważ Unia 
Europejska nie jest postrzegana przez Chiny jako jeden zintegrowany kraj. W konsekwencji 
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w przypadku każdej imprezy potrzebna byłaby oficjalna umowa podpisana przez 27 państw 
członkowskich. Tego rodzaju umowa była przewidywana przez Chiny w 2005 r., ale Komisja 
Europejska odrzuciła ją. 
 
18.  Wymiana kulturalna między państwami członkowskimi UE i Chinami opiera się na 
dwustronnych umowach o współpracy. Polityka kulturalna państw członkowskich jest 
zarządzana lokalnie za pośrednictwem sieci przedstawicieli podległych albo ministerstwu 
spraw zagranicznych, albo ministerstwu kultury, albo ministerstwu handlu zagranicznego 
w rządzie danego państwa. Od początku bieżącej dekady wiele państw członkowskich UE 
stworzyło szereg krótkoterminowych programów kulturalnych. Jednocześnie długofalowe 
programy stały się ambitniejsze pod względem tak wizji, jak i budżetu. Ta nowa polityka 
odpowiada rosnącej świadomości państw członkowskich UE co do wielkiej siły chińskiego 
rynku. W Chinach zrealizowano szereg istotnych działań promocyjnych: imprezy, usługi 
w zakresie informacji, wymiana platform internetowych, warsztaty, wsparcie finansowe 
tłumaczeń itp. Unijni decydenci polityczni i ekonomiczni uważają programy kulturalne za 
coś w rodzaju „miękkiej dyplomacji”, która toruje drogę wpływom kulturalnym, przyszłym 
partnerstwom i umowom gospodarczym. Wymianę kulturalną między państwami 
członkowskimi UE i Chinami utrudniają jednak różnego rodzaju bariery (geograficzne, 
administracyjne, prawne, językowe, kulturalne, polityczne i w zakresie dostępu do 
informacji). 
 
Skuteczność i wpływ działań kulturalnych można oceniać pod różnym kątem. Na podstawie 
istniejących wskaźników można sądzić, że niektóre działania były udane pod względem 
wzbudzenia zainteresowania chińskich odbiorców kulturą i przemysłem kulturalnym państw 
członkowskich UE.  
 
Chociaż większość krajów organizuje swoją dyplomację kulturalną w oparciu o ten sam 
model, należy sobie odpowiedzieć na kilka pytań: 
 
-  Czy lepiej jest organizować jakieś wydarzenie ex nihilo, czy dołączyć ją do już 

istniejącej chińskiej imprezy? 

-  Czy lepiej jest zaproponować działanie skoncentrowane na jednej bardzo ważnej idei 
(zrównoważony rozwój itp.), czy stworzyć program wieloaspektowy?  

-  Czy lepiej jest skoncentrować się na bogatych i ludnych miastach (ale już nasyconych 
pod względem oferty kulturalnej), czy też rozszerzyć pole działania i wchodzić na 
rynki lokalne w całym kraju? 

 
19.  W części trzeciej studium przedstawiono propozycje dotyczące poprawy współpracy, 
wymiany i dialogu politycznego z Chinami w dziedzinie kultury. W części trzeciej znalazła 
się także analiza szerszego kontekstu politycznego promocji kultury w stosunkach 
międzynarodowych Unii Europejskiej, oparta na ocenie sytuacji chińskiego przemysłu 
kulturalnego i sektorów kreatywnych, a także europejskich i krajowych strategii promocji 
kultury. Propozycje przedstawiono w trzech kategoriach, odpowiadających trzem etapom 
możliwych działań UE wobec Chin:  
 
1-  Wzmocnienie działań politycznych i dyplomatycznych UE w Chinach. 

2-  Pomoc Chinom w identyfikacji „kultury europejskiej”. 

3-  Wspieranie unijnych artystów i marek w ich staraniach związanych z wejściem na rynek 
chiński. 
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1.  Wzmocnienie działań politycznych i dyplomatycznych UE w Chinach 
 
Nawiązanie autentycznego dialogu kulturowego z Chinami i promowanie korzyści 
ekonomicznych w kontekście wzrostu i inwestycji w wymianę kulturalną 
 
Wdrażanie i rozwijanie działań i programów w oparciu o istniejące unijne ramy prawne: 
wspólną deklarację Komisji Europejskiej i chińskiego ministra kultury. Zbliżająca się 
wspólna impreza, która będzie miała miejsce w maju 2009 r. i będzie dotyczyć sektorów 
kreatywnych w Shenzhen mogłaby stanowić pierwszy krok na drodze do długoterminowej 
polityki współpracy. 
 
Zachęcanie do zwalczania piractwa  
 
Za pośrednictwem europejskiej platformy IPR2, intensyfikacji inicjatyw szkoleniowych 
w zakresie praw własności intelektualnej oraz podnoszenia wśród chińskiego społeczeństwa, 
zwłaszcza wśród osób pracujących w europejskich przedsiębiorstwach, świadomości 
dotyczącej egzekwowania praw własności intelektualnej, należy propagować i umacniać 
zwalczanie piractwa i dialog w sprawie konieczności egzekwowania chińskich przepisów 
prawnych w dziedzinie praw własności intelektualnej. 
 
Zachęcanie do zwalczania cenzury kulturalnej 
 
Należy popierać zwalczanie cenzury kulturalnej poprzez stałe naciski dyplomatyczne na 
chińskie władze. 
 
Zachęcanie do podpisywania dwustronnych porozumień w sprawie koprodukcji 
przed otwarciem europejskich programów dotacji dla wnioskodawców z Chin 
 
Umowy o koprodukcji byłyby bardzo przydatne dla wyklarowania stosunków UE-Chiny, 
ze względu na to, że stanowiłyby wynegocjowane ramy prawne współpracy. Takie umowy 
ułatwiłyby tworzenie chińsko-unijnych partnerstw i zachęcały władze chińskie do 
złagodzenia niektórych przepisów celem umożliwienia spółkom z UE działanie w Chinach. 
 
Tworzenie specjalnych „unijnych” miejsc pracy twórczej w Europie dla chińskich 
artystów i twórców wybranych przez europejskie podmioty kulturalne  
 
Rząd Chin zdaje sobie sprawę z braku profesjonalnych standardów w chińskim przemyśle 
kulturalnym i chce udoskonalić ten sektor dzięki współpracy, zwłaszcza z Europą. Dużą 
uwagę zwraca się na koncepcje i metody kształcenia w sztuce Zachodu. Krytyka sztuki, 
edukacja i kuratorstwo to dziedziny, w których Chiny już dążą do współpracy z Europą 
celem rozwoju własnej bazy kwalifikacji. „Unijne” miejsca pracy twórczej w Europie dla 
chińskich artystów i menedżerów kultury mogłyby umożliwić budowanie skutecznych 
powiązań między UE i Chinami w dziedzinie kultury. 
 
Zachęcanie UE i jej państw członkowskich do tworzenia wspólnych wskaźników 
umożliwiających pomiar i przedstawianie wiarygodnych danych na temat 
wymiany w dziedzinie kultury i sektora kreatywnego z krajami trzecimi 
 
Brak jest danych na temat wymiany w dziedzinie kultury i sektora kreatywnego z krajami 
trzecimi. Na początek państwa członkowskie powinny uzgodnić wspólną definicję przemysłu 
kulturalnego i sektora kreatywnego, ponieważ w każdym kraju obejmują one inne sektory 
i w poszczególnych państwach członkowskich mogą się znacznie różnić. Następnie, na 
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podstawie wspólnej definicji UE powinna opracować wspólne wskaźniki celem oszacowania 
dotychczasowej wymiany z krajami trzecimi w tych konkretnych sektorach. 
 
2. Pomoc Chinom w zidentyfikowaniu „kultury europejskiej” 
 
Stworzenie stanowiska radcy kulturalnego w delegacji KE w Chinach 
 
Dotychczas w delegacji KE w Chinach (w przeciwieństwie do ambasad państw 
członkowskich) nie było radcy kulturalnego, posiadającego kwalifikacje umożliwiające 
zrozumienie różnych sektorów kulturalnych. Sytuacja ta ma dwa główne skutki: po 
pierwsze, delegacja nie zawsze wie o projektach kulturalnych UE-Chiny wspieranych 
w ramach programów europejskich; po drugie, brak jest przeglądu lub koordynacji imprez 
kulturalnych państw członkowskich w Chinach. 
W delegacji KE w Chinach należy utworzyć stanowisko radcy kulturalnego i zatrudnić na 
nim osobę posiadającą wiedzę o bieżących projektach UE-Chiny oraz o poszczególnych 
działaniach kulturalnych państw członkowskich. Radca kulturalny powinien dysponować 
budżetem na organizację skoordynowanych unijnych imprez kulturalnych i powinien 
zajmować się kwestiami związanymi z egzekwowaniem praw własności intelektualnej. 
 
Zorganizowanie „Roku europejskiego” w Chinach oraz europejskich imprez 
kulturalnych  
 
Podobnie jak niektóre państwa członkowskie Unia Europejska powinna zaplanować 
zorganizowanie „Roku europejskiego”, aby pomóc Chinom zorientować się, co dziś oznacza 
„kultura europejska”. Jak dotąd Europa nie jest postrzegana jako całość i jej tożsamość 
kulturowa nie jest jasna dla Chińczyków. Należy promować i umacniać takie inicjatywy, jak 
„Europejski festiwal filmowy” (grudzień 2008 r.) w celu zwiększenia widoczności UE 
w całym kraju. Należy podkreślać wspólne cechy kultury i cywilizacji państw członkowskich, 
a nie tylko ich indywidualne przejawy. Udział chińskiego partnera, na szczeblu krajowym 
lub lokalnym, byłby zasadniczym warunkiem wstępnym dla zapewnienia większych szans 
europejskim imprezom oraz dla umożliwienia obejścia barier politycznych 
i administracyjnych. 
 
Stworzenie europejskiej etykiety i logo 
 
Aby zwiększyć widoczność kultury europejskiej i pomóc odbiorcom w zidentyfikowaniu 
europejskiego pochodzenia dzieł, książki, plakaty, reklamy koncertów można by opatrywać 
etykietą i logo (np. „produkt kultury europejskiej”), a także umieszczać je w napisach 
końcowych filmów pochodzących z UE. W długoterminowej perspektywie takie narzędzie 
promocji mogłoby mieć wpływ na postrzeganie Europy jako całości, a zatem i na wymianę 
kulturalną i gospodarczą w sektorze przemysłu kulturalnego. 
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3. Wspieranie unijnych artystów i marek w ich staraniach związanych z wejściem 
na rynek chiński 
 
Stworzenie praktycznego unijnego przewodnika po projektach kulturalnych UE 
w Chinach  
 
Stworzenie praktycznego unijnego przewodnika /platformy internetowej /programu 
organizacyjnego dla menedżerów kultury z UE, chcących inicjować programy kulturalne w 
Chinach. Ten przewodnik powinien pomóc im lepiej zrozumieć chiński rynek i umożliwić 
uniknięcie przeszkód kulturowych, administracyjnych i językowych. Brakuje informacji 
w języku chińskim i angielskim o chińskiej kulturze i sztuce. System nie jest przejrzysty 
i cudzoziemcy potrzebują pomocy w dostępie do informacji. 
 
Zainicjowanie unijnej kampanii umożliwiającej większej liczbie produktów 
kulturalnych z UE wejście na chiński rynek 
 
Zorganizowanie unijnej kampanii za pośrednictwem organizacji branżowych takich jak AEFE 
(Europejskie Stowarzyszenie Eksporterów Filmowych) w celu osiągnięcia porozumienia 
umożliwiającego dystrybucję większej liczby filmów z UE w Chinach oraz otwarcia 
chińskiego rynku dla europejskich nadawców (których sygnały są obecnie ograniczone do 
osiedli zamieszkałych przez cudzoziemców i hoteli należących do sieci międzynarodowych), 
tak jak to robią kraje europejskie wobec chińskich nadawców. 
 
Połączenie eksportu wszystkich towarów z eksportem dóbr kulturalnych 
 
Promowanie pozytywnego nastawienia do unijnych produktów kulturalnych dzięki łączeniu 
eksportu towarów (żywności, designu, samochodów, usług turystycznych itp.) z eksportem 
dóbr kulturalnych. Ten środek powinien przyzwyczaić chińskie społeczeństwo do kupowania 
europejskich marek, a na dłuższą metę, dóbr kulturalnych pochodzących z UE. 
 


