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Високотехнологічні прямі іноземні інвестиції Китаю в ЄС – тенденції та відповідні заходи у
сфері політики
Метою статті є вивчення тенденцій придбання Китаєм високих технологій у країнах ЄС, опис політики країнчленів ЄС, викликаної такими придбаннями, та аналіз впливу відповідних заходів у галузі політики.
Результати огляду досліджень чітко вказують на ріст числа поглинань європейських компаній у
високотехнологічному секторі, особливо у великих державах, таких як Німеччина, Франція чи
Великобританія. Це викликало негативну реакцію європейських політиків, що призвело до запровадження
більш жорстких режимів скринінгу у багатьох країнах-членах ЄС і створення загальної європейської моделі
скринінгу ПІІ та її стратегічного управління. Наразі важко надати вичерпну оцінку впливу нової моделі ЄС,
але варто зауважити, що 82 відсотки стратегічних придбань Китаю, здійснених у 2018 році, підпадають під
принаймні один її критерій. У статті надано обґрунтовані рекомендації для країн ЄС та державних органів,
метою яких є контроль зовнішніх прямих іноземних інвестицій Китаю та обмеження придбання місцевих
компаній у галузях, які мають особливе державне значення. З іншого боку, спад, що наближається, може
призупинити процес придбання Китаєм європейських компаній.
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Высокотехнологические прямые иностранные инвестиции Китая в ЕС – тенденции и
ответные меры в области политики
Целью статьи является изучение тенденций приобретения Китаем высоких технологий в странах ЕС, описание
политики стран-членов ЕС, вызванной такими приобретениями, и анализ влияния ответных мер в области
политики. Результаты обзора исследований четко указывают на рост числа поглощений европейских
компаний в высокотехнологическом секторе, особенно в больших государствах, таких как Германия, Франция
или Великобритания. Это вызвало отрицательную реакцию европейских политиков, что привело к внедрению
более жестких режимов скрининга во многих странах-членах ЕС и созданию общей европейской модели
скрининга ПИИ и ее стратегического управления. На данный момент сложно исчерпывающе оценить влияние
новой модели ЕС, однако следует заметить, что 82 процента стратегических приобретений Китая в 2018 году
подпадают как минимум под один ее критерий. В статье предоставлены обоснованные рекомендации для
стран ЕС и государственных органов, цель которых – контроль внешних прямых иностранных инвестиций
Китая и ограничение приобретения местных компаний в отраслях, имеющих особое государственное
значение. С другой стороны, приближающийся спад может приостановить процесс приобретения Китаем
европейских компаний.
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