
VU Research Portal

Chinese Foreign Direct Investment in the European Union

Ma, Y.

2020

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Ma, Y. (2020). Chinese Foreign Direct Investment in the European Union: Motivations and Strategies. [PhD-
Thesis - Research and graduation internal, Vrije Universiteit Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 23. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/abe4fec7-4fd5-461d-a097-1212b71948be


 1 

SAMENVATTING 

China is in opkomst. Met haar opmerkelijke economische groei en actieve diplomatie 
beïnvloedt ze, en wordt ze beïnvloedt door, de mondiale politieke economie. Sinds 2001, met 
de toenemende economische integratie in de wereld, zijn de uitgaande buitenlandse directe 
investeringen van China dramatisch gestegen. Europa werd de snelst groeiende bestemming 
van Chinese uitgaande buitenlandse investeringen na 2008. Dit onderzoek beoogt de 
onderliggende grondgedachte achter de Chinese buitenlandse directe investeringen in de EU te 
verklaren, door de vraag te onderzoeken: hoe en waarom investeren Chinese investeerders 
in toenemende mate in de EU sinds 2002?  

Overzicht 

Om deze vraag te beantwoorden, heeft de dissertatie de bestaande theoretische benaderingen 
beoordeeld. Op basis hiervan werd geconstateerd dat een relatief veelomvattend analytisch 
kader noodzakelijk was vanwege de complexe dynamiek van globalisering (hoofdstuk 1).  

Nadat het landschap van Chinese uitgaande buitenlandse directe investeringen in de EU van 
2002 tot 2018 in kaart is gebracht (hoofdstuk 2) werden de buitenlandse directe investeringen 
in de EU van drie Chinese multinationale bedrijven geselecteerd om het analytisch kader op toe 
te passen. Deze casestudies laten de motivaties en strategieën van de bedrijven zien tegen de 
achtergrond van de binnenlandse en mondiale politieke economie. Ze verschillen qua 
eigendomsstructuur (staatsbedrijven, werknemersbedrijven of private bedrijven) en type 
industrie (scheepvaart-, auto- en ict-industrie): de investering van China Ocean Shipping 
Company (COSCO) in Piraeus Port (hoofdstuk 3), de succesvolle aankoop door China’s 
autofabrikant Zhejiang Geely van Volvo in 2010 (hoofdstuk 4) en bedrijfsprestaties van Huawei 
Technologies in de EU (hoofdstuk 5).  

Benadering 

De “analyseniveau problematiek” is gebruikt als raamwerk om de verschillende actoren, die 
betrokken waren bij de uitgaande buitenlandse directe investeringen van Chinese bedrijven in 
de EU, te analyseren. In dit veelomvattende raamwerk zijn verschillende theoretische 
benaderingen geïntegreerd om zoveel mogelijk relevante factoren te onderzoeken die van 
invloed zijn op de Chinese investering in de EU. Daarnaast worden de sleutelfactoren op 
bepaalde niveaus benadrukt. Wat betreft de onderzoeksmethodologie is er een brede scala aan 
data en methodes toegepast. De kwantitatieve data zijn gebruikt om de feiten van Chinese 
uitgaande buitenlandse investeringen in de EU te beschrijven. De kwalitatieve data, zoals 
overheidsdocumenten, nieuwsberichten in de publieke media en persoonlijke interviews, 
werden geanalyseerd met inhoudsanalyse en discours analyse in de casestudies. Dit onderzoek 
past een eclectische conceptuele analyse toe die verschillende theorieën integreert in het 
analyseniveau-kader (hoofdstuk 7). De combinatie van deze casestudies met de analyse van de 
implicaties van Chinese uitgaande buitenlandse investeringen in de EU voor China’s 
economische groeistrategie (hoofdstuk 6) beoogt een veelomvattende analyse te geven.  

Bevindingen  

Deze studie laat zien dat Chinese uitgaande buitenlandse investeringen in de EU zijn 
toegenomen in de periode na de financiële crisis. Door een vergelijking met de periode voor de 
wereldwijde financiële crisis (2002-2008) worden nieuwe patronen zichtbaar. Deze kunnen 
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verklaard worden door twee soorten factoren. De gedwongen privatisering van 
(ondergewaardeerde) bezittingen in de EU vanwege de schuldencrisis in de Eurozone en de 
relatief vriendelijke investeringsomgeving zijn pull factoren die Chinese investeerders aantrekt. 
De belangrijkste push factoren zijn de Chinese pogingen om haar afhankelijkheid van de 
Amerikaanse export en dollar te verminderen, zoals duidelijk wordt in het Chinese “Going 
Global” beleid. Met de toenemende Chinese investering in de EU en de dynamiek van 
globalisering is de EU recent echter meer terughoudend geworden ten aanzien van Chinese 
uitgaande directe buitenlandse investeringen. Het pull-effect lijkt langzamerhand te vervagen.  

Dit onderzoek laat ook zien dat bestaande opinies over Chinese staatsbedrijven en de rol van 
de Chinese regering in de Chinese uitgaande directe buitenlandse investeringen in de EU aan 
een herziening toe is. Ten eerste, de belangrijkste individuen in de niet-staatsbedrijven hebben, 
zoals verwacht mocht worden, de meeste invloed in de besluitvorming en promotie van 
uitgaande directe buitenlandse investeringen. Maar de rol van hun tegenhangers in de 
staatsbedrijven is wel degelijk van belang. Ten tweede, de investering van Chinese 
staatsbedrijven in de EU dient, tot op zeker hoogte, politieke intenties. De investeringen van 
staatsbedrijven in de EU worden echter voornamelijk gedreven door commerciële 
overwegingen, evenals het geval is bij Chinese private bedrijven. Ten derde, in tegenstelling tot 
de heersende opvatting dat de Chinese overheid geneigd is staatsbedrijven voor te trekken, 
wordt duidelijk dat de Chinese regering een pragmatische benadering had ten aanzien van het 
steunen van uitgaande buitenlandse directe investeringen van Chinese bedrijven in de EU, of 
het nu om een staatsbedrijf ging of niet.  

Uit dit onderzoek blijkt dat uitgaande buitenlandse directe investeringen een sleutelfactor zijn 
in China’s economische ontwikkeling. De uitgaande buitenlandse directe investering van China 
in de EU geeft een belangrijk keerpunt in China’s groeipad weer – een verandering van een 
groeipad gebaseerd op export en inkomende investeringen naar export en uitgaande 
investeringen. Dit impliceert dat China’s accumulatie strategie geleidelijk overging van een 
Ricardiaanse strategie (1978-2001) naar een Kaldoriaanse strategie (2002-2018). China’s 
groeimodel lijkt hierin op die van Japan en Korea: export als een belangrijke drijvende kracht 
voor economische groei. Maar het heeft ook onderscheidende kenmerken, met name als het 
gaat om buitenlandse directe investeringen.  

Uit dit onderzoek is tevens gebleken dat Chinese uitgaande buitenlandse directe investeringen 
in de EU een verandering in de wereldwijde kapitaal accumulatie en de transformatie van 
wereldwijde productienetwerken reflecteert. Zo is het een voorbeeld van grote kapitaalstromen 
van een opkomende economie naar een geavanceerde economie. Daarnaast moeten industriële 
leiders om hun leidende positie te behouden zich nu, als het gaat om wereldwijde productie, 
richten op activiteiten met een hoge toegevoegde waarde in de waardeketen in plaats van de 
gehele waardeketen te controleren. Nieuwe bedrijven zouden kunnen aanhaken door zich te 
positioneren in die delen van de waardeketen met een hoge toegevoegde waarde door middel 
van een technologische voorsprong.  

Kortom, deze dissertatie biedt een relatief veelomvattend analytisch kader gebaseerd op de 
analyseniveau problematiek, integreert verschillende complementaire theoretische 
perspectieven en baseert zich op diverse data. Door verschillende perspectieven in te brengen 
om de complexe interactie tussen actoren, die betrokken zijn bij het dynamische 
globaliseringsproces, te vangen overstijgt deze dissertatie de traditionele focus op een eenzijdig 
perspectief om het fenomeen te analyseren. Hiermee kan het onderzoek nuttige suggesties 
bieden voor verder onderzoek naar de opkomst van China in een veranderende wereld.   


