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Abstract. Germany, the Netherlands, Sweden, Denmark and Finland are
trading partners and preferential investment destinations for Chinese
investments in hi-tech as well as research and innovation cooperation,
although a number of national and European policies have imposed
additional regulations in recent years to limit access to know-how and
technologies used in strategic areas. These measures were to be expected
of an economy that has reached a level that competes with Europe and the
United States, including in high-tech areas. However, these developments
stimulate cooperation in the field of hi-tech, cooperation that can become
the foundation of a new global technological revolution.
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Relaþiile Uniunii Europene cu China, dincolo de declaraþiile politice de con-
juncturã, pot sã fie înþelese mai bine din perspectiva intereselor economice pro-
porþionale cu dinamica investiþiilor ºi a fluxurilor financiare ºi tehnologice.
Politica externã ºi de securitate comunã a Uniunii Europene este mai mult decât
suma politicilor externe ºi de securitate ale statelor membre, iar controlul acestora
prin Consiliul European ºi Parlamentul European asupra SEAE este decisiv.
Statul membru UE care deþine preºedinþia Consiliului European îºi pune amprenta
pe relaþiile externe ale UE în sensul intereselor sale ºi în funcþie de politicile
guvernelor aflate la putere la momentul respectiv. La întâlniri politice impor-
tante, ºeful delegaþiei UE adesea are alãturi ambasadorul statului membru UE
care asigurã preºedinþia Uniunii Europene pentru a da greutate ºi credibilitate
unei întâlniri de la care se aºteaptã rezultate concrete. Ne-am propus o trecere în
revistã a intereselor economice exprimate în investiþii ale Chinei în cinci state
UE pentru a vedea în ce mãsurã acestea modeleazã „real politicul“ relaþiilor
dintre aceastã þarã ºi UE respectiv statele membre (Germania, Olanda, Danemarca,
Suedia, Finlanda).
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În octombrie 2000, PC chinez a adoptat aºa numita „Going Global Strategy“
care a fost introdusã în planul cincinal de dezvoltare (2001-2005)1. Conside-
rentele strategiei vizeazã recuperarea decalajelor prin „arderea etapelor“. Este
mai ieftin, mai rapid, mai practic obþinerea de tehnologii deja existente (ºi even-
tual dezvoltarea lor) decât crearea lor de la zero. Metamorfozarea Chinei din
importator de investiþii în exportator de investiþii era de aºteptat din partea unei
þãri devenitã putere economicã mondialã. Ce a surprins a fost tempoul ºi intensi-
tatea fenomenului de unde ºi concluzia cã în spatele acestei aviditãþi nu ar sta
doar interese economice ci ºi o strategie politicã pe termen lung.

Germania

Motorul economic al Uniunii Europene a fãcut investiþii masive în RP China
începând din 19842. Cel mai mare concern auto UE reprezentat de Volkswagen
are de 35 de ani investiþii în China iar valoarea exporturilor de automobile ale
concernului german depãºeºte cu mult valoarea exporturilor similare în SUA.
Geografic, majoritatea firmelor germane cu operaþiuni în China sunt prezente în
zona de Est (delta Yangtze), Nord ºi Sud, datoritã aglomeraþiilor urbane ºi
infrastructurii3. Pe lângã giganþii din industria auto-moto precum Daimler sau
Volkswagen sau industria chimicã precum BASF, prezenþi în China de aproape
patru decenii, majoritatea firmelor germane sunt întreprinderi mici ºi mijlocii cu
capital exclusiv german4. Structura investiþiilor germane în ultimii ani urmeazã
marile trenduri precum interesul pentru vehicule electrice ºi subansamblele
acestora (baterii performante), China fiind piaþa globalã cu cel mai mare po-
tenþial de creºtere. Volkswagen, BMW ºi Daimler în parteneriat cu companii
locale (BAIC, Brilliance Auto, SAIC) au fãcut investiþii de anvergurã în acest
domeniu în 20185. Camera de comerþ ºi industrie germanã estimeazã numãrul
companiilor germane prezente în China în 2020 la aproximativ 5000. Pentru
China, Germania este cel mai mare investitor din Europa, valoarea investiþiilor
depãºind pe cea a tuturor celorlalte state membre luate împreunã6. În 2016,
China a devenit cel mai mare partener comercial al Germaniei depãºind pentru
prima datã valoarea schimburilor cu SUA în contextul în care administraþia
Trump a impus tarife suplimentare exporturilor UE7. Investiþiile germane în

10 LUCIAN JORA 2

————————
1 Wang H., Miao L., “Going Global Strategy“ and Global Talent, in: China Goes Global, Palgrave

Macmillan Asian Business Series, Palgrave Macmillan, London, 2016. https://doi.org/10.1007/978-1-137-57
813-6_6.

2 Matthew Karnitschnig, “How Germany opened the door to China – and threw away the key“ , Politico,
10 Sept. 2020, disponibil on line: https://www.politico.eu/article/germany-china-economy-business-technology
-industry-trade-security/, accesat 10 februarie 2021.

3 German Chamber of Commerce in China, German Business in China, Business Confidence Survey
2018/19 citat in Wang Weidong, “German Investment in China Changing Opportunities and Trends 2019“,
China International Investment Promotion Agency (Germany) FDI Center, 2019, http://fdi-center.com/wp-
content/uploads/2020/05/German-Investment-in-China-English-Version.pdf, p. 3.

4 Ibidem.
5 Ibidem, p. 18.
6 Ibidem.
7 Zhu Yi, “How Dependent is Germany on China?“ Echowall, 10 iunie 2020, disponibil on line: https://

www.echo-wall.eu/currents-context/how-dependent-germany-china, accesat 10 feb. 2021.



China au avut o creºtere de 136% doar în 20188. Tipologia investiþiilor indicã o
schimbare de trend. Amploarea investiþiilor germane din China este oglinditã ºi
de numãrul de parcuri industriale sino-germane operaþionale la nivelul anului
2021 ºi faptul cã mega proiecte de infrastructurã din China sunt realizate de
firme mixte sino-germane (ex: cooperarea dintre Shanghai Electric ºi Siemens)9.
Deºi interesul Germaniei pentru investiþii în China dateazã de patru decenii

(în 1984 au fost perfectate primele investiþii VW) economia germanã pânã re-
lativ recent nu depindea de piaþa chinezã. Volumul acestor exporturi a crescut
constant în ultimele douã decenii iar prosperitatea postbelicã a Germaniei se
bazeazã pe exporturi. La nivelul anului 2020 giganþi ai industriei auto-moto
precum Daimler, BMW sau VW produc ºi vând mai mult pe piaþa chinezã decât
în Germania10. Situaþia este similarã ºi pentru giganþi din industria chimicã
precum BASF, Covestro sau din industria de semiconductori (Infineon) care au
în derulare în China investiþii fãrã precedent11. Avantajul tehnologic comparativ
al firmelor germane în China în urmã cu 35 de ani se erodeazã accelerat, o
„erodare“ la „ambele capete“. Pe de-o parte, firmele chineze ºi-au creat propriul
know how ºi propriile tehnologii competitive tehnic iar pe de altã parte sunt
investiþiile chineze în sectorul hi-tech din Germania materializate în cumpãrarea
de firme (sau pachete de acþiuni) ºi implicit tehnologii care mai devreme sau mai
târziu pot sã domine tehnologic piaþa germanã iar prin piaþa germanã întreaga
Europã. Implementarea reþelei 5 G în Germania cu tehnologii ºi de cãtre firme
chineze amplificã fenomenul ºi stârneºte îngrijorare inclusiv în SUA. Mariajul
dintre Huawei ºi Leica confirmã acest trend, fiind una dintre precondiþiile ce au
permis producãtorului chinez de telefoane mobile sã intre în elita mondialã a
domeniului. Dintre achiziþiile recente se numãrã firma specializatã în utilaje
mecanice KraussMaffei, pachetul majoritar de acþiuni fiind cumpãrat pentru
aproape 1 miliard de euro12. Anterior, în 2016 grupul chinezesc Midea a achizi-
þionat pentru suma de 5 miliarde USD producãtorul german de roboþi industriali
KUKA, parte a elitei industriale germane13. La data respectivã, în UE sau
Germania nu exista bazã legalã pentru respingerea acestei oferte în condiþiile în
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care niciun alt competitor din UE sau SUA nu au fãcut oferte mai avantajoase14.
În acelaºi an, o firmã chinezã fãcea o ofertã de cumpãrare a producãtorului
german de microcipuri Aixtron, tranzacþie blocatã la insistenþele administraþiei
Obama care a invocat tehnologiile clasificate având ca producãtor aceastã firmã
ºi care sunt utilizate de diverse sisteme NATO15.
Avansul firmelor chineze care au beneficiat de diverse tehnologii occidentale

a fost mai rapid decât au anticipat antreprenorii germani16. Foºtii ofertanþi
de forþã de muncã ieftinã ºi cumpãrãtori de tehnologii au devenit competitori
ºi sursã de finanþare. Încã avantajul comparativ constã în costurile de producþie
scãzute, în condiþiile utilizãrii unor tehnologii care oferã rezultate de calitate
medie prin comparaþie cu produsele similare germane dar lucrurile se schimbã
rapid. În urmã cu doar un deceniu, firmele chinezeºti deºi produceau pentru
cele mai vestite firme germane, nu aveau acces la ceea ce s-ar putea numi
„core-technologies“ care sã punã în pericol întâietatea mondialã a firmelor ger-
mane. Dacã lucrurile vor evolua în parametrii ultimilor douã decenii mai e doar
un pas (maxim un deceniu) pânã când tehnologiile chinezeºti sã le depãºeascã
din punctul de vedere al performanþelor tehnice (nu doar al costurilor de pro-
ducþie) pe cele germane. Germania este destinaþie preferatã pentru investiþiile
chineze ºi datoritã unui cumul de factori precum relaþiile bilaterale politice ºi
economice mai vechi ºi mai bune decât cu orice altã þarã occidentalã, valoarea
ridicatã a brandului (made in Germany), climatul economic ºi politic stabil coro-
borat cu calificarea personalului17. Expertiza germanã oferã performanþã în
acele domenii spre care economia chinezã încearcã sã se specializeze pentru a
dobândi întâietatea mondialã (chimie, electronicã, telecomunicaþii, digitalizare,
auto-moto, energie curatã ºi regenerabilã, tehnici de reciclare). Firmele chineze
sunt încurajate de stat sã cumpere pachete de acþiuni ale firmelor posesoare de
tehnologii strategice18. Strategia de dominare a pieþei globale implicã crearea ºi
impunerea propriilor norme tehnologice ºi tehnologii (a se vedea infrastructura
5 G). În acest sens firmele chineze fie aparþinând statului (cum ar fi Huawei) fie
cu capital mixt sau private (dar încurajate de stat prin avantaje fiscale) au
construit în Germania în ultimii ani parcuri industriale (primul ºi cel mai mare
în regiunea Duisburg urmat de Dusseldorf unde Huawei ºi-a mutat din Marea
Britanie sediul central pentru Europa în condiþiile Brexit)19.
În bibliografia analizatã am întâlnit date contradictorii cu privire la tipologia

companiilor chineze care fac investiþi în Germania (sau în alte þãri europene),
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care cumpãrã firme germane etc., valoarea acestor investiþii, clasamente ale in-
vestiþiilor etc. Nu de puþine ori se face confuzie între achiziþia totalã ºi preluarea
de pachete de acþiuni care necesitã notificare ºi aprobare în cazul în care este
vorba de întreprinderi cu know how ºi tehnologii aferente unor domenii strate-
gice. În 2018, participaþia capitalului strãin în domenii în care expertiza atinge
domenii strategice necesitã notificare ºi aprobare prealabilã dacã participaþia
atinge sau depãºeºte 25%20. În aprilie 2020, Parlamentul German a adoptat o
propunere legislativã ºi mai restrictivã care introduce obligaþia notificãrii ºi
aprobãrii pentru participaþia capitalului strãin (din afara UE) care depãºeºte
10%21. Lista tehnologiilor „sensibile“ este variabilã ºi în ultimii ani a fost con-
stant extinsã de guvernul german, urmând un trend încurajat ºi de UE. În acest
caz, guvernul are posibilitatea sã intervinã prin blocarea unor tranzacþii aºa cum
a fãcut-o cu producãtorul de microcipuri Aixtron cu pierderi masive, ale cãrui
acþiuni trebuiau sã fie preluate de Fuijan Grand Chip Investment (fond de in-
vestiþii cu capital de stat chinez active în domeniul tehnologiilor de vârf)22. Sunt
mãsuri deloc confortabile pe care trebuie sã le ia o þarã a cãrei prosperitate
depinde de accesul la pieþele globale ºi a cãrei economie se bazeazã pe export.
Noul trend este confirmat de investiþia firmei chineze producãtoare de baterii

pentru maºini electrice Contemporary Amperex Technology Ltd., un gigant al
domeniului cunoscut pe plan mondial cu abrevierea „CATL“23. Dacã pânã acum
firmele chineze erau cunoscute pentru achiziþia de unitãþi de producþie ºi firme
deja existente (de regulã cu probleme financiare dar cu tehnologii, licenþe
ºi expertizã) în acest caz avem de-a face cu o investiþie de la zero din domeniul
hi-tech în însãºi inima industrialã a Uniunii Europene, în Germania24. E o mani-
festare a Chinei ca superputere mondialã tehnologicã. Investiþia s-a fãcut în
micul oraº Arnstadt din fosta Germanie de Est, afectat de ºomaj ºi unde cele
douã miliarde de euro investiþii ºi 2000 de locuri de muncã create nu pot sã fie
decât binevenite25. ªi în acest caz nu lipsesc opiniile în virtutea cãrora investiþia
CATL subvenþionatã de statul chinez este parte a unei strategii mai largi de
dominare a pieþei mondiale într-un domeniu care în urmãtoarele decenii va avea
o importanþã vitalã pentru noua revoluþie tehnologicã a maºinilor electrice26.
Bateriile sunt un component cheie al acestei tehnologii ºi echivaleazã cu jumã-
tate din costul unui automobil electric27.
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Olanda

Majoritatea investiþiilor chineze în Olanda sunt în domeniul electronicii, ingi-
neriei industriale, tehnologiei informaþiei, industriei chimice ºi industriei ali-
mentare. În conformitate cu Agenþia Olandezã pentru Investiþii Externe, la
nivelul anului 2020, în Olanda erau active peste 470 de firme chinezeºti cu
investiþii de peste 1 miliard de euro28. Olanda este una din primele destinaþii de
investiþii ale Chinei în Europa ºi o poartã de acces spre alte þãri ale Europei
Occidentale. Este de aºteptat ca unul dintre efectele Brexit sã fie o relocare a
unor capacitãþi ºi investiþii spre Olanda ºi Germania. Firme chinezeºti active în
întreaga UE ºi-au stabilit sediul central în Olanda (de exemplu Hikvision, Midea,
Liugong, Mindray, BYD, Opple, China Cargo Airlines). Tipologia acestor firme
este de regulã SOE (State Owned Enterprises) ceea ce le face din anumite motive
atractive iar din alte motive mai puþin atractive29. Din prima categorie fac parte
argumente precum capitalizarea solidã, infrastructura ºi accesul la fonduri con-
sistente, iar din a doua o anumitã rigiditate, proceduri complicate de comunicare
ºi luare a deciziilor, respectiv asocierea acestor firme cu acþiuni ale guvernului de
la Beijing30. Totuºi, investiþiile în mici companii olandeze din partea unor firme
subsidiare ale cãror firme „mamã“ au în China sute de mii de angajaþi sunt atrac-
tive din perspectiva potenþialului de dezvoltare considerabil31.
Chiar în þãrile care au prin tradiþie o abordarea liberalã vizavi de comerþul

liber cum este Olanda se constatã tendinþe noi de protejare a accesului la know
how ºi tehnologii cu dimensiune strategicã. Situaþia se constatã nu doar la nivelul
producãtorilor de tradiþie dar ºi a noilor start-up-uri cãrora în ultimii ani le este
îngrãdit în anumite situaþii accesul la finanþãri din afara Olandei sau UE. De
exemplu Smart Photonics start-up olandez producãtor de microcipuri a primit
finanþare preferenþialã de la statul olandez cu condiþia sã renunþe la oferte de
preluare venite din Asia de Est32. Acþiunile administraþiei Trump împotriva gi-
ganþilor tehnologici chinezi precum (ZTE, Huawey, ByteDance, TikTok) au in-
fluenþat schimbãri de atitudine ale UE ºi guvernelor europene faþã de companiile
chineze interesate sã investeascã în Europa în domenii high-tech sau comuni-
caþii33. În Olanda, licenþele de export ale unor firme care exportau echipamente
ºi tehnologii utilizate la fabricarea de microcipuri în China au fost revocate în
201934. O altã intervenþie guvernamentalã a eliminat posibila participare a
Huawei la crearea infrastructurii 5G în Olanda. Anterior, preluarea Ampleton,
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firma olandezã specializatã în producþia de componente electronice pentru ante-
nele 5 G, a fost de asemenea stopatã35. Firmele olandeze dispun de întâietate
mondialã în domeniul fotonicii (tehnologie ce permite comunicaþiile prin laser)
iar statul olandez vrea sã pãstreze aceastã poziþie chiar dacã aceasta implicã
practici nonliberale36. ªi UE încurajeazã aceastã atitudine desemnând fotonica
ca tehnologie cheie care beneficiazã de prioritate la finanþarea comunitarã euro-
peanã în domeniul cercetãrii37.

Þãrile Scandinave

China încurajeazã investiþiile în Þãrile Nordice având în vedere valoarea
ridicatã a tehnologiilor ºi expertizei, climatul de afaceri ºi calitatea infrastruc-
turii, respectiv legislaþia privind preluarea mai permisivã decât în alte þãri.
În anumite cazuri, precum în Danemarca, investiþiile chineze se fac având în

spate nu doar oferta financiarã în sine ci ºi acorduri de cooperare tehnico-ºtiinþi-
ficã cu prevederi în domeniul cercetãrii, cooperãrii universitare etc. care creazã
facilitãþi suplimentare de care firmele chineze probabil þin cont38. Precum în
Olanda, unele lucruri se schimbã. De exemplu, în condiþiile în care în 2013, în
Danemarca, Huawei câºtiga licitaþiile pentru implementarea reþelei 4 G, pentru
implementarea reþelei 5 G, operatorul de telefonie mobilã danez TDC a preferat
sã opteze pentru concernul suedez Ericsson într-un algoritm decizional în care
probabil cã preþul ofertei ºi calitatea tehnologiei nu au fost neapãrat cele mai
importante considerente39 .
Conform Raportului CSIS40 achiziþia firmelor daneze va fi din ce în ce

mai dificilã atât datoritã creãrii unui cadru comunitar european de control în
domenii identificate ca „sensibile“ cât ºi datoritã intervenþiei în aceste þãri a unor
fundaþii ºi instituþii publice care în anumite situaþii colecteazã fonduri a cãror
menire este sã evite achiziþia unor pachete de acþiuni sau firme de cãtre ofertanþi
din afara þãrii41.
În 2018, conform cu Raportul CSIS, Suedia a atras cel mai mare volum de

investiþii chineze din Europa42. Interesul firmelor chinezeºti pentru firme po-
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sesoare de licenþe ºi tehnologii, deºi trezeºte unele îngrijorãri, este preferat totuºi
de guverne care preferã acces la finanþãri externe consistente ºi sunt suficient de
încrezãtoare în propriile forþe ºi propriile capacitãþi creative care sã facã faþã
unei concurenþe chiar ºi redutabile presupusã a fi a firmelor chinezeºti întãrite de
importurile de tehnologie scandinavã.43
În 2015, producãtorul auto suedez Volvo, de prestigiu dar cu pierderi mari,

era cumpãrat de conglomeratul chinez Zhejiang Geely Holding Group, cunoscut
în Asia pentru automobilele Gelly44. Cele 114 firme cu capital majoritar chine-
zesc din Suedia reprezentând mai puþin de 1% din firmele cu capital strãin din
aceastã þarã confirmã cã totuºi nu se poate vorbi de o „invazie“45. Din cei apro-
ximativ 25000 de angajaþi suedezi care lucreazã în firme cu capital majoritar
chinez, peste 20000 sunt angajaþi ai Volvo46. Achiziþia micii firme Chematur de
cãtre SOE Wanhua a stârnit o anumitã îngrijorare, aceastã firmã suedezã fiind o
subsidiarã desprinsã din concernul Nobel (fabricant de muniþie)47. În 2015, Silex
Microsystems (producãtor de microsisteme mecanice) era cumpãrat de firma
chinezã Nav Tech48.
Injectãrile de capital menite sã salveze de la faliment diverse firme într-o

economie concurenþialã sunt considerate de antreprenorii suedezi mai benefice
decât riscul competiþiei crescute cu firme chinezeºti, deoarece aceste aporturi de
capital permit o revigorare ºi refinanþare a cercetãrii în capacitãþi tehnologice
capabile sã facã faþã provocãrilor mileniului trei. Se pare cã în cazul Suediei
factorul politic exprimat în calitatea relaþiilor bilaterale joacã un rol mai puþin
important decât în alte þãri europene. Creºterea volumului de investiþii chineze
în Suedia are loc paradoxal în condiþiile unei deteriorãri a relaþiilor politice
bilaterale, exprimatã în închiderea în perioada 2015-2020 a tuturor centrelor
Confucius de cãtre partea suedezã49.
Investiþiile chinezeºti în Finlanda, altminteri reduse comparativ cu Suedia sau

Danemarca (aproximativ 1 mld. euro), sunt concentrate în sectorul IT, semicon-
ductori ºi comunicaþii, accesul la piaþã chinezã, respectiv perspectiva unor finan-
þãri prin preluare de cãtre firme din China fiind important pentru planurile de
dezvoltare ale firmelor finlandeze. Peste 90% din valoarea investiþiilor chine-
zeºti în Finlanda au fost concentrate în 2 achiziþii: Supercell (producãtor de jocuri
de PC) ºi Amer Sports (producãtor de echipamente sportive)50. În cazul Finlandei
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sunt relevante ºi cele douã centre de cercetare ale Huawei, situate strategic în
vecinãtatea a douã universitãþi finlandeze renumite unde activitatea este concen-
tratã pe dezvoltarea de tehnologii 6 G (Universitãþile din Aalto ºi Oulu)51.
La nivelul UE existã de mai mulþi ani în lucru o bazã legalã în ce priveºte

monitorizarea investiþiilor din afara spaþiului UE, mecanism prin care se poate
determina dacã o investiþie strãinã directã afecteazã probleme de securitate
(tehnologii utilizate în industria apãrãrii, materiale strategice, posibilitatea de
control a informaþiei transmisã sau stocatã în mediul digital)52. În martie 2019 a
fost adoptat un Regulament (EU / 2019 / 452) cu privire la monitorizarea in-
vestiþiilor strãine directe iar Articolul 3.8 (monitorizarea efectivã a investiþiilor
aparþine statelor membre) prevede obligaþia publicãrii / notificãrii periodice a
listei de mecanisme de monitorizare adoptate de fiecare stat membru (meca-
nisme care prevãd uniformizarea, ajustarea legislaþiei naþionale în acest sens)53.
Semnalul în acest sens este clar iar statele UE au reuºit sã ofere un rãspuns

unitar. Atât Uniunea Europeanã (ca întreg sau ca sumã a statelor membre) are
nevoie de China dupã cum ºi China are nevoie de Uniunea Europeanã dar relaþia
dintre cele douã trebuie sã se facã pe baza unor reguli clare. În 2013 au demarat
negocierile între UE ºi China în vederea semnãrii Acordului de Investiþii UE-China
dupã ani de negocieri finalizate la sfârºitul anului 202054. Desi are un caracter
limitat (nu e un acord de liber schimb) aduce reguli mai clare ºi transparente pri-
vind investiþiile, cu precãdere condiþiile în care investitorii din UE pot sã facã in-
vestiþii în China (în domeniul vehiculelor electrice, servicii financiare, servicii
medicale, cloud computing)55. Textul neaprobat pânã la aceastã datã de Parlamentul
European vine în întâmpinarea celor mai presante aspecte reclamate de europeni
faþã de China cum ar fi „competiþia echitabilã“, aspect privind tratamentul prefe-
renþial al firmelor chinezeºti de stat care beneficiazã de subvenþii, transferurile
de tehnologie în cadrul parteneriatelor, modul de soluþionare a litigiilor etc.56

Concluzii

Germania, Olanda, Suedia, Danemarca ºi Finlanda rãmân parteneri comer-
ciali ºi destinaþie de investiþii preferenþiale pentru investiþiile chineze în domenii
hi-tech precum ºi pentru colaborarea în domeniul cercetãrii ºi inovaþiei deºi o
serie de politici naþionale ºi europene au impus în ultimii ani reglementãri supli-
mentare menite sã limiteze accesul la know-how ºi tehnologii utilizate în do-
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menii strategice. Aceste mãsuri erau de aºteptat faþã de o economie care a ajuns
la un nivel ce concureazã cu Europa ºi SUA inclusiv în domenii tehnologice de
vârf. Aceste evoluþii stimuleazã însã cooperarea în domeniul hi-tech, cooperare
care poate sã devinã fundament al unei noi revoluþii tehnologice mondiale. În
actualul context economic, perspectiva unor câºtiguri mari ºi a unor oportunitãþi
de afaceri nu mai este suficientã pentru decizia de a vinde, a investi, a reloca a
unor firme controlate extern, infrastructuri tehnologice cheie. În virtutea realis-
mului politic, limbajul economiei (al „banilor“) de facto dominã pe cel al ideo-
logiei ºi observãm cã o „rãcire“ a relaþiilor politice ale Chinei cu unele state
membre nu este urmatã de o diminuare a fluxurilor investiþionale sau de o degra-
dare a raporturilor economice ci uneori dimpotrivã de o creºtere (cazul Suediei).
A avea un partener egal ca ºi capacitãþi tehnologice înseamnã a avea ºi un con-
curent pe mãsurã. Un climat politic bazat pe transparenþã ºi punþi de comunicare
ºi cooperare bi ºi multilateralã inclusiv tehnologicã cu China pot sã contribuie la
eliminarea neîncrederii care influenþeazã negativ relaþiile economice ºi coo-
perarea tehnologicã. ªi în acest sens, Uniunea Europeanã pentru a face ceva,
aºteaptã evoluþii pozitive de la relaþia SUA-China în contextul noii administraþii
de la Casa Albã.
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