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China investeert in 
Europa: Cosco en de 
haven van Piraeus

China en Europa zitten, als het gaat om Chinese investeringen in de EU, nog in een leerproces. Aan 

de hand van lopende investeringsprojecten doen beide zijden thans ervaring op. Het is daarom 

ook voor Europese overheden en bedrijven van groot belang nauwkeurig te kijken naar individuele 

projecten, vooral als die een grote experimentele waarde hebben, bijvoorbeeld naar de investerin-

gen in de haven van Piraeus (Griekenland) door het Chinese bedrijf Cosco.

Sinds januari 2014 onderhandelen de 

Europese Unie en China over een inves-

teringsovereenkomst op EU-niveau, ter 

vervanging van de bestaande investeringsover-

eenkomsten tussen de EU-lidstaten en China. 

Het onderhandelingsmandaat van de Europese 

Commissie is gericht op het versterken van de 

positie van Europese investeringen in China.1 Het 

doel is dus niet het verbeteren van de positie van 

de EU als ontvanger van Chinese investeringen. 

Dat aspect van de investeringsrelatie behoeft 

echter eveneens aandacht, nu China steeds be-

langrijker wordt als buitenlandse investeerder. In 

2012 was China (inclusief Hongkong) de op één 

na grootste bron van buitenlandse directe inves-

teringen, na de Verenigde Staten.2 De omvang 

van Chinese investeringen in de Europese Unie is 

echter nog relatief beperkt, omdat Chinese bedrij-

ven zich tot nu toe vooral op andere delen van de 

wereld hebben gericht, zoals Azië en Afrika. Voor 

China is de EU is zeer aantrekkelijk als afzetmarkt 

en als bron van geavanceerde technologie en dus 

is het waarschijnlijk dat Chinese investeringen 

steeds meer ook deze kant op komen.

Wat betekent het voor Europa als dit inderdaad 

gebeurt? Enerzijds is er veel potentieel voor 

meer banen en meer economische dynamiek. 

Anderzijds heeft China een politiek-economisch 

model dat heel anders is dan het Europese. De 

Chinese Communistische Partij beheerst het 

staatsapparaat en heeft – naar Europese maat-

staven – zeer vérgaande invloed op de Chinese 

samenleving en economie. Bovendien is China 

een grote mogendheid die op gespannen voet 

staat met de Verenigde Staten, de voornaamste 

veiligheidspolitieke partner van de EU. Naast de 

mogelijke voordelen zijn er daarom wellicht ook 

complicerende of minder gunstige aspecten.

Chinese directe investeringen in 
de Europese Unie
Tot vijftien jaar geleden waren er nog nauwelijks 

Chinese directe investeringen in de EU. China en 

Europa zitten daarom nog in een leerproces als 

het gaat om Chinese investeringen in de EU. Aan 

de hand van lopende investeringsprojecten doen 

beide zijden thans ervaring op over wat werkt en 

wat niet. Die ervaring is van invloed op toekom-

stige projecten, die mogelijk in aantal en omvang 

veel groter zijn dan nu het geval is. Het is daarom 

ook voor Europese overheden en bedrijven van 

groot belang nauwkeurig te kijken naar individu-

ele projecten, vooral als die een grote experimen-

tele waarde hebben.

Een voorbeeld zijn de investeringen in de ha-

ven van Piraeus, Griekenland, door het Chinese 

bedrijf Cosco.3 Als China’s grootste rederij richt 

Cosco zich vooral op container- en bulkvervoer 

over zee, maar het is daarnaast ook actief in het 

beheren van containerterminals. De holding is een 

staatsbedrijf met hoofdkantoor in Beijing, maar 

ruim de helft van de aandelen van het dochterbe-

drijf dat zich met containerterminals bezighoudt 
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wordt verhandeld aan de beurs van Hongkong. 

Eind 2009 kwamen Cosco en de Griekse overheid 

overeen dat het Chinese bedrijf een deel van de 

containerhaven van Piraeus zou moderniseren en 

voor een periode van 35 jaar zou gaan beheren 

(een ander deel van de containerhaven is onder 

Grieks beheer gebleven). Piraeus ligt bij Athene 

en is de grootste haven van Griekenland.

Als dit project een succes wordt, is de kans groot 

dat het als referentiepunt fungeert voor toekom-

stige Chinese investeringen in Europese havens 

en aanverwante infrastructuur.

De Cosco-terminal in Piraeus: 
een hoopvol begin…..
Sinds 2009 hebben de activiteiten van Cosco 

in Piraeus zich zeer snel ontwikkeld. De onder-

neming had in de zomer van 2013 zo’n 340 mil-

joen euro geïnvesteerd in het moderniseren van 

de terminal en het vergroten van de capaciteit 

daarvan,4 en kwam in september van dat jaar met 

Griekenland overeen 230 miljoen extra in de ter-

minal te investeren.5 De snelheid waarmee contai-

ners worden omgeslagen is volgens Cosco bijna 

verviervoudigd sinds het bedrijf actief werd in de 

haven van Piraeus. Tegelijkertijd is het aantal ha-

venarbeiders sterk omlaag gebracht. In 2012 was 

het aantal omgeslagen containers bij de Cosco-

terminal vier keer zo hoog als bij de terminal on-

der Grieks beheer, terwijl het aantal werknemers 

bij de Griekse terminal meer dan drie keer zo 

hoog is als bij de Cosco-terminal.

Door de groei van de Cosco-terminal is Piraeus 

omhooggeschoten in de top-100 van grootste 

containerhavens ter wereld. In 2012 steeg de ha-

ven van de 77ste naar de 46ste plaats, en was 

daarmee ’s werelds snelst groeiende container-

haven.6 Piraeus was in dat jaar de 9de container-

haven van Europa en de 4de van de Middellandse 

Zee.7 Ter vergelijking: in 2012 stond Rotterdam 

wereldwijd op de 11de plaats en op nummer 1 

in Europa.8 Het aantal overgeslagen containers 

in Rotterdam was echter ten opzichte van 2011 

licht gedaald. In 2012 groeide de financiële omzet 

van de Cosco-terminal in Piraeus met 33%; dit 

was de voornaamste drijfveer voor de omzetgroei 

voor de containerterminal-divisie van Cosco we-

reldwijd. In hetzelfde jaar droegen Cosco’s termi-

nalactiviteiten in Piraeus bijna 20 miljoen dollar bij 

aan het financiële resultaat van het concern.9

De Griekse overheid beschouwt de samenwer-

king met Cosco als een succes.10 Het project 

laat zien dat ook in tijden van economische te-

genspoed Griekenland in staat is buitenlandse in-
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vesteerders aan te trekken die een lange-termijn-

relatie aangaan. Bovendien trekt Cosco andere 

buitenlandse ondernemingen aan. In 2013 sloot 

het Amerikaanse technologiebedrijf Hewlett-

Packard (HP) een samenwerkingsovereenkomst 

met Cosco en de Griekse spoorwegen. Volgens 

deze overeenkomst gaat HP voortaan Piraeus 

als distributiecentrum gebruiken voor Zuid-, 

Centraal- en Oost-Europa, Noord-Afrika en de-

len van het Midden-Oosten. De computer- en an-

dere elektronische apparatuur die HP in Europa 

verkoopt, wordt overwegend in China geprodu-

ceerd en grotendeels per schip – en sinds kort 

ook per trein – naar Europa vervoerd. Voorheen 

was Rotterdam het enige distributiecentrum van 

HP in Europa.

De Chinese producenten van telecomapparatuur, 

Huawei en ZTE, hebben inmiddels in navolging 

van HP nieuwe distributiecentra in Piraeus ge-

opend. ZTE wil in Piraeus ook productreparaties 

uitvoeren en heeft plannen om er een assembla-

gefabriek te openen.11 Andere bedrijven, waar-

onder Samsung, zijn in gesprek met de Griekse 

overheid en Cosco om eveneens distributiecentra 

in Piraeus te vestigen. Als deze trend doorzet kan 

dit gevolgen hebben voor de toekomstige groei-

mogelijkheden van Noord-Europese havens als 

Rotterdam, Hamburg en Antwerpen.

…..maar ook schaduwzijden
De groei van Piraeus als logistiek centrum is goed 

voor de Griekse economie en daarmee ook voor 

de Europese Unie als geheel. Maar zijn er ook 

minder gunstige aspecten aan deze investering? 

Twee factoren die specifiek met China te maken 

hebben, zijn in dit geval relevant. Ten eerste de 

zeer grote rol van de overheid in de Chinese eco-

nomie en samenleving. De Chinese overheid met 

haar ruime financiële reserves staat uiteindelijk 

garant voor Cosco en heeft belang bij het succes 

van dit havenproject, wat het vertrouwen van de 

Griekse regering en internationale bedrijven in het 

vermogen van Cosco om Piraeus verder te ont-

wikkelen, waarschijnlijk vergroot. Het nadeel is 

echter dat Cosco niet immuun is voor de zwakhe-

den van de Chinese overheid, namelijk corruptie 

en de onvoorspelbaarheid van politieke verwik-

kelingen achter de schermen. Ook staan Chinese 

staatsbedrijven niet los van de politieke conflicten 

die soms opkomen in China’s betrekkingen met 

andere landen. Vooral als de Chinese regering 

meent dat andere landen zich al te zeer bemoeien 

met de rol van Chinese dissidenten of met de sta-

tus van Taiwan, Tibet of Xinjiang, deinst ze er niet 

voor terug om als reactie economische drukmid-

delen in te zetten. De kans is zeer groot dat 

staatsbedrijven in dergelijke gevallen 

het beleid van hun regering on-

dersteunen.

Ten tweede is China niet 

zomaar een willekeurig 

land, maar een opko-

mende wereldmacht. 

China heeft zich ont-

wikkeld tot de voor-

naamste geopolitieke 

rivaal van de Verenigde 

Staten, terwijl de Europese 

Unie Amerika’s belangrijk-

ste strategische partner is. 

Daarnaast staan er voor China 

zeer grote economische belan-

gen op het spel. De EU is de groot-

ste exportmarkt voor China en een zeer 

belangrijke bron van technologie. China heeft 

in toenemende mate het potentieel om bij het 

nastreven van zijn geopolitieke en economische 

belangen landen binnen NAVO- of EU-verband 

tegen elkaar uit te spelen. De vraag moet ook 

gesteld worden of een grote mate van Chinese 

staatsinvloed op belangrijke onderdelen van de 

logistieke infrastructuur tussen China en Europa 

op langere termijn ongunstig is voor de onder-

handelingspositie van de EU.

Een leerproces voor beide 
zijden
Het is nog te vroeg om een duidelijk beeld te 

kunnen schetsen van de voor- en nadelen van 

investeringen zoals die van Cosco in de haven 

van Piraeus. De eerste indruk is dat China, door 

middel van Cosco, in elk geval in staat is een 

groot havenproject in de Europese Unie op gang 

te brengen. Dit project heeft mogelijk grote ge-

volgen voor de rol van Griekenland als logistiek 

centrum en dus voor internationale handelsstro-

men. Voor een land als Nederland, dat zich als 

“Gateway to Europe” profileert, is het van groot 

belang deze ontwikkeling te volgen en er op in 

te spelen.

Of de snelle groei van Piraeus als haven en dis-

tributiecentrum zal doorzetten, valt uiteraard nog 

te bezien. Wat betreft eventuele nadelige gevol-

gen is het nog lastiger een inschatting te maken. 

Duidelijke uitingen daarvan zijn er nu nog nauwe-

lijks,12 maar het gaat hierbij dan ook vooral om 

zaken die pas op langere termijn of onder spe-

cifieke omstandigheden een rol kunnen spelen. 
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Zoals gezegd gaat het wat Chinese investeringen 

in Europa betreft om een leerproces voor beide 

zijden. In dit nog betrekkelijk vroege stadium – dat 

de basis vormt voor verdere ontwikkelingen, maar 

waarin nog veel onbekend is – is het voor Europa 

vooral van belang dat de Europese Unie een co-

ordinerende rol speelt. In de eerste plaats door 

een centraal lichaam te creëren dat, los van de 

belangen van individuele lidstaten, inkomende di-

recte investeringen in de EU registreert en in kaart 

brengt. Ten tweede zouden de EU en haar lidsta-

ten criteria moeten opstellen en openbaar maken 

die aangeven welke buitenlandse directe investe-

ringen om strategische of veiligheidsredenen on-

gewenst zijn. Bij de toepassing hiervan op EU- en 

lidstaatniveau zouden investeringen waarop deze 

criteria van toepassing zijn moeten worden ge-

weigerd, maar zouden alle overige investeringen 

in elk geval niet om veiligheidsredenen mogen 

worden afgewezen. Deze maatregelen zouden de 

EU helpen meer zicht en vat te krijgen op strate-

gisch relevante investeringen, en tegelijkertijd de 

Europese markt voor buitenlandse investeerders, 

inclusief Chinese staatsbedrijven, transparanter 

kunnen maken en de kans op protectionistisch 

ingrijpen door nationale overheden kunnen ver-

kleinen.
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