Declaratie AFL - CIO / CLC / CES privind acordarea statului de economie de piață Chinei
Federația Americană a Muncii și Congresul Organizațiilor Industriale
(AFL - CIO) ,
Congresul Canadian al Muncii ( CLC ) și Confederația Europeană a Sindicatelor ( CES),
resping cu fermitate acordarea statutului de economie de piață ( SEP ), Chinei .
China este membru al Organizației Mondiale a Comerțului ( OMC ) din anul 2001, dar aceasta
nu este recunoscuta ca o economie de piață de niciunul dintre partenerii săi comerciali majori .
Protocolul de aderare la OMC a Chinei a permis membrilor OMC să nu acorde " statutul de
economie de piață " ( SEP ) Chinei, până cand China va îndeplini criteriile economiei de piață
ale țării importatoare . Neaplicarea SEP Chinei permite altor țări ale OMC să utilizeze metode
alternative pentru calcularea marjelor de dumping . China susține că are dreptul automat la
statutul de economie de piață după decembrie 2016. Cu toate acestea , analizele juridice bine
fundamentate demonstrează că nu există nici un automatism legal în acordarea SEP Chinei,
după expirarea acestui termen .
Acordarea SEP Chinei ar submina grav cele mai eficiente instrumente pe care le avem pentru a
răspunde la practicile comerciale neloiale ale Chinei. Chiar și o analiză sumară a intervențiilor
guvernului chinez pe piețele bursiere și monetare din ultimele câteva luni,ca să nu mai vorbim
de practica în curs a imprumuturilor concesionare acordate de mai multe bănci de stat, pentru a
menține entități neviabile în funcțiune, demonstrează gradul în care China nu este o economie
de piață. Liderii de guvern din Statele Unite, Canada, în UE și din alte părți ar trebui să clarifice
faptul că statutul Chinei nu va fi modificat atâta timp cât continuă intervenția statului, la nivelul
actual, în economia sa și sprijinul de stat pentru firmele sale globale.
China produce 50 la suta din oțelul din intreaga lume, 55 la sută din aluminiu și 60 la sută din
ciment, chiar dacă cererea sa internă a slăbit. China și-a menținut, prin urmare, masiva
capacitate de exces si exportul surplusului la prețuri sub piață. În afară de oțel și aluminiu,
supraproducția chineză implică, de asemenea, sectoare cum ar fi ceramica, anvelope, hârtie,
sticlă, panouri solare și multe alte altele în afară de acestea. Într-o perioadă de creștere la nivel
mondial destul de fragila, atât în SUA, Canada și în UE, această practică a cauzat un prejudiciu
ireparabil industriei noastre. Ea a devastat comunitățile și mii de lucrători au platit cu pierderea
locurilor de muncă.
China nu susține principiul concurenței loiale în relațiile sale de tranzacționare. Mai mult decât
atât, amestecul în treburile sindicale - într-adevăr, controlul de stat al organizațiilor sindicale - și

lipsa negocierii colective libere ar trebui ridicate în acest context, cu autoritățile chineze, în
comun de către UE și SUA. Acordarea SEP Chinei ar elimina orice stimulent pentru China,
pentru a trece de la o economie condusă de stat la o economie de piață socială, să respecte
standardele de muncă și pentru a crea condiții egale la nivel global.
Prin urmare, facem apel la liderii UE, din Canada și SUA de a nega SEP al Chinei, până când
aceasta își va îndeplini obligațiile OMC. Acordarea SEP ar elimina capacitatea UE de a opri
dumping-ul din China. Liderii noștri trebuie să se ridice și să își asume responsabilitatea pentru
cetățenii lor, precum și pentru sustenabilitatea economică. Trebuie să construiască instrumente
rapide și eficiente care să asigure un comerț echitabil, să asigure viitorul industriei prelucrătoare
locale și să asigure o politică industrială eficientă. Utilizarea metodologiilor non- economiei de
piață trebuie să fie menținută pentru a dezvălui adevăratul nivel al dumping-ului chinez și ar
trebui creata asigurarea unor condiții echitabile, echitabile între China și partenerii săi
comerciali majori, pentru a împiedica ca lucrătorii noștri sa cada victime practicilor comerciale
neloiale.
O decizie unilaterală a UE de a acorda SEP China ar putea duce la un val de importuri ieftine în
UE, ca urmare a abaterii schimburilor comerciale. Acest lucru ar avea un efect devastator
asupra unui număr mare de sectoare de producție în UE. Mai mult, ar pune presiune asupra
SUA și Canadei să facă același lucru. Ar fi o greșeală gravă pentru ca UE să cedeze la presiunea
de a acorda SEP Chinei acum, în schimbul unor concesii în contextul negocierii Tratatului
bilateral de investiții (BIT), care s-ar putea arata iluzorie, în orice caz.
Liberalizarea comerțului nu poate fi niciodată un scop în sine și fără nici o condiție. Politica
comercială ar trebui să se bazeze pe principiile comerțului echitabil și echilibrat : crearea de
valoare adăugată , consolidarea standardelor de muncă și ale drepturilor omului , promovarea
dezvoltării durabile , îmbunătățirea standardelor de viață și a condițiilor de muncă pentru toți.

