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УВОД 

Отношенията между Европейския съюз и Китай са важна със-

тавна част в съвременната международна система и една от дви-

жещите сили на нейната динамика. Основани на безспорен взаи-

мен интерес, развитието и по-нататъшното разширяване на тези 

отношения е както стратегически възможност, така и сериозно 

предизвикателство за Брюксел и Пекин. 

Освен че имат определена тежест и влияние в рамките на сис-

темата, и Европейският съюз, и Китай се намират в ключов мо-

мент от своето развитие. ЕС е изправен пред предизвикателството 

да преодолее и да излезе по-силен от състоянието на криза (ико-

номическа, финансова, политическа, криза на идентичността), в 

която е изпаднал, а Китай да докаже на света, че издигането му не 

представлява заплаха за сигурността и стабилността в глобалната 

система. 

Настоящото издание съдържа нормативни и информационни 

документи и материали, отнасящи се до различни аспекти и изме-

рения на отношенията на Европейския съюз с Китайската народна 

република. Неговата основна цел е да даде фактологичната база, 

необходима за разбирането и анализа на тези отношения. Макар да 

има преди всичко информационно-справочен характер, изданието 

има значение за осмислянето на процесите в международната сис-

тема, доколкото издигането на Китай като глобална сила е едно от 

най-значимите явления за последните десетилетия, което влияе 

както върху международните отношения, така и върху амбициите 

на ЕС да играе роля на глобална сила.  

Изследването разработва проблемите на историята на отноше-

нията между ЕС и Китай, търговско-икономическите връзки меж-

ду двата субекта, междуправителствения характер на външнопо-

литическите решения на ЕС, стратегиите на водещи европейски 

държави спрямо Китай с оглед специфични техни интереси. Отде-

ля се внимание на съществуващите проблеми и предизвикателства 
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в развитието на диалога ЕС – Китай. Като се има предвид същест-

вената разлика в оценката и възприятията относно световната по-

литика в западния свят и Китай, следва да се подчертае, че без да 

се натрупа експертиза, без да се генерира разбиране относно моти-

вацията, интересите, ценностите и възприятията, които ръководят 

китайската външна политика, много трудно би могло да се анали-

зира и прогнозира външнополитическото поведение на Китай, как-

то и характера на отношенията му с ЕС. Това налага включването 

в изданието на текстове, даващи базови знания за външната поли-

тика на Китай – традициите, ценностите, на които тя се основава, 

предизвикателствата пред Китай и приоритетите, които китайската 

държава си поставя в сферата на външната политика.  

Макар че изданието е подготвено за учебните цели на курса 

"Европейски съюз и Китай", преподаван на студентите от специ-

алност "Европеистика" в УНСС, то може да представлява интерес 

за всеки, който се интересува от външните отношения на Евро-

пейския съюз и от темата "Китай".  
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