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Directe buitenlandse investeringen spelen een
belangrijke rol in het globaliseringsproces dat de
wereldeconomie het afgelopen decennium heeft
gekenmerkt. Directe buitenlandse investeringen
worden gedaan door multinationale ondernemin
gen (MNOs), die een toenemend deel van de
.
.
.
.
.
wereldproductie en -distributie organiseren.
MNOs trachten bij hun investeringen een optima
le combinatie te realiseren tussen de ondernemingsspecifïeke productiefactoren, zoals management, reputatie en kennis, en de bestemmingsspecifieke locatiefactoren, zoals grondstoffen,
arbeid, infrastructuur en dergelijke (Dunning,
1993). In 1995 waren er wereldwijd zo’n 45.000
moederbedrijven die samen met hun meer dan
280.000 dochterondernemingen een geschatte
omzet van 7 biljoen US$ hadden (United Nations,
1997).
Het toenemend belang van MNOs in de
economische ontwikkeling roept vragen op over
de positie van relatief kleine landen'. In het
algemeen kunnen we zeggen dat zij door een
slechts kleine interne markt en een gebrek aan
belangrijke grondstoffen en productiemiddelen
weinig interessant zijn als vestigingsplaats voor

Drs. A.E. Hogenbirk is als AIO verbonden aan de vakgroep
Strategie en Logistiek van de Faculteit der Economische Weten
schappen en Bedrijfskunde, Universiteit Maastricht. Haar
onderzoek betreft de belangrijkste beweegredenen om zich in
een klein land als Nederland te vestigen en de verdere ontwik
keling van reeds gevestigde buitenlandse ondernemers in

MNOs. MNOs zijn echter essentieel voor de
creatie van werkgelegenheid en productie.
Daarom strijden veel landen onderling om directe
buitenlandse investeringen aan te trekken.
In dit artikel wordt de positie van MNOs in
een specifiek klein land, Nederland, beschreven.
Hoewel Nederland een kleine economie is, zowel
gezien het aantal inwoners als gezien het landop
pervlak, behoort het toch tot de rijkste landen van
de wereld. De open economie heeft altijd een
internationale oriëntatie gehad door de gunstige
locatie aan de Noordzee en de vele waterwegen
(Rijn, Maas). De Nederlandse positie is ook uniek
door de aanwezigheid van een belangrijke grond
stof, namelijk aardgas2. Door de relatief kleine
interne markt richten veel ondernemingen zich op
het buitenland om hun afzet te vergroten. Vaak
gaat deze internationale oriëntatie gepaard met
investeringen in andere landen. Hierdoor heeft
een aantal van de grootste MNOs ter wereld in
Nederland zijn hoofdvestiging. Bovendien, en dit
is minder bekend, is Nederland ook een aantrek
kelijke locatie voor buitenlandse investeerders.
Dit artikel beschrijft het belang van MNOs in
een tijdperk van globalisering in Nederland. Na
een bespreking van de invloed van MNOs op het
globaliseringsproces, en dan in het bijzonder in
kleine landen, wordt dieper ingegaan op de
specifieke effecten in Nederland. Zowel Neder
landse MNOs als dochterondernemingen van
buitenlandse MNOs worden besproken. Conclu
sies en suggesties voor andere kleine landen
volgen in de laatste paragraaf.
2 Globalisering en kleine landen

Nederland. Zij dankt Hans van Kranenburg, Rajneesh Narula, de
redactie van MAB en een anononieme referee voor hun
commentaar op eerdere versies van dit artikel.
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Globalisering is een term die voor velerlei
uitleg vatbaar is. In dit artikel wordt hier uitslui
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tend economische globalisering onder verstaan,
wat gedefinieerd kan worden als de toenemende
internationale integratie van productieactiviteiten
en markten voor goederen, diensten en kapitaal.
Dit proces komt tot uitdrukking in een toename
van de internationale handel van goederen en
diensten, directe buitenlandse investeringen in
productie- en distributiei'aci 1itciten, uitbesteding
van fases in het productieproces die niet plaatsge
bonden zijn naar de plaatsen met de laagste
kosten, en internationale licenties en internationa
le afspraken tussen ondernemingen over onder
andere onderzoek en ontwikkeling. Hierdoor
ontstaat een grotere, wederzijdse afhankelijkheid
tussen de activiteiten van economische actoren in
verschillende landen. Door globalisering neemt
zowel het aantal internationale transacties toe
alsook de verschillende vormen' waarin zij
plaatsvinden. Naast handel en buitenlandse
productieactiviteiten (twee traditionele vormen)
zien we in de laatste decennia bijvoorbeeld ook
een opmars van strategische allianties tussen
ondernemingen in verschillende landen (Hagedoorn, 1993). Verder is het aantal fusies en
overnames drastisch gestegen4.
Diverse factoren hebben een belangrijke rol
gespeeld in het globaliseringsproces5. De groei
van internationale handel en van de verplaatsing
van delen van het productieproces is mogelijk
door een vermindering van de handelsbelemme
ringen. Verder hebben de verlaging van transport
kosten en de snelle ontwikkeling op het gebied
van informatie- en communicatietechnologie
hieraan bijgedragen. Directe buitenlandse inves
teringen zijn mede mogelijk geworden door de
liberalisatie van het internationale kapitaalver
keer. Bovendien is het aantal economieën dat op
internationale schaal actief is, uitgebreid door de
ideologische verschuiving naar verminderde
overheidsinterventie en de daaropvolgende
liberalisering van veel nationale en internationale
markten.
Directe buitenlandse investeringen door
MNOs spelen een belangrijke rol in het globalise
ringsproces. Zowel grote ondernemingen alsook
talloze kleine ondernemingen zijn in staat ge
weest hun activiteiten internationaal uit te brei
den. Hoewel de studie van MNOs bemoeilijkt
wordt door het grote scala aan activiteiten dat zij
ontwikkelen en de uiteenlopende wijzen waarop
diverse overheden de activiteiten van MNOs
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registreren, kunnen de data toch inzicht verschaf
fen in de omvang van directe buitenlandse
investeringen. Deze blijken nog steeds relatief
geconcentreerd te zijn in drie handelsblokken, de
Triade-landen: de Verenigde Staten (VS), de
Europese Unie (EUHanden (en in het bijzonder
Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk,
Nederland, Italië en Zweden) en Japan. Hoewel
ook Aziatische landen en ontwikkelingslanden
belangrijker worden als buitenlandse investeer
ders (zie bijvoorbeeld Van Hoesel, 1999 over
Zuid Korea) is hun rol nog relatief insignificant
en bedragen deze investeringen slechts zo'n
8 procent van het wereldtotaal (United Nations,
1997).
Door de economische liberaliseringen en
internationale oriëntatie in veel landen6 kunnen
MNOs tegenwoordig uit veel meer productieloca
ties kiezen. Omdat MNOs een grote invloed
kunnen hebben op een lokale economie door hun
directe invloed op werkgelegenheid en productie
en hun indirecte invloed via toeleveranciers en
afnemers, is tussen landen onderling de strijd om
directe buitenlandse investeringen aan te trekken
verhevigd. Voor kleine landen kan dit problema
tisch zijn. Diverse studies hebben aangetoond dat
kleine landen bepaalde karakteristieken delen
(Freeman and Lundvall [red.], 1988, Hoesel and
Narula [red.] 1999b). Deze studies laten zien dat
kleine(re) landen over het algemeen meer geïnter
nationaliseerd zijn en dus een groter deel van de
toegevoegde waarde van de productie halen uit
activiteiten die gericht zijn op buitenlandse
markten. Hierbij kunnen MNOs een belangrijke
rol spelen. Dit is ook zichtbaar binnen Europa.
Kleine landen als Nederland, Zwitserland, België
en Zweden zijn (gemeten naar het aandeel van
handel in hun economie) veel geïnternationaliseerder dan grote landen als Duitsland, Frankrijk
en het Verenigd Koninkrijk (OECD. 1996, 1998).
Hierdoor zijn kleine economieën echter wel veel
gevoeliger voor economische tendensen in andere
landen. De indirecte effecten van economische
achteruitgang in buitenlandse productielocaties of
afzetgebieden kunnen in het moederland enorm
zijn. De meeste kleine landen huisvesten enkele
grote maar vooral veel kleine ondernemingen.
Met name deze laatste zijn dan vaak niet in staat
deze negatieve effecten te overleven. Daarbij
specialiseren veel kleine landen zich in kleine
productie/7/c77cj.s, omdat de beperkte grondstoffen
en productiemiddelen beter geconcentreerd
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kunnen worden aangewend om bepaalde sectoren
werkelijk een goed concurrentievermogen te
geven. Economische achteruitgang van deze
sectoren kan desastreus zijn voor de gehele
nationale economie.
MNOs kunnen ook een cruciale rol spelen in
de overdracht van innovaties. Steeds vaker wordt
erkend dat innovaties een sleutelrol spelen in de
economische ontwikkeling van een land (Van
Ewijk, 1997). MNOs kunnen nieuwe technologie
en grondstoffen binnen bereik brengen, waardoor
de lokaal aanwezige productiefactoren verbeterd
kunnen worden. Veel kleine landen ontwikkelen
geen procesinnovaties, omdat de kleine afzet
markt en daardoor het gebrek aan schaalvoorde
len resulteert in een grotere aandacht voor productinnovaties (Walsh 1988).
3 Uitwaartse directe buitenlandse
investeringen
Nu is vastgesteld dat MNOs een belangrijke
rol kunnen spelen in kleine landen, nemen we de
Nederlandse situatie onder de loep. Het meest in
het oog springende kenmerk van de uitwaartse
directe buitenlandse investeringen (UDBI) in
Nederland is hun buitengewone omvang. In de
top tien van grootste investeerders staat Neder
land in 1996 op de zesde plaats, met een totaal
aan uitstaande investeringen van US$ 184,7
miljard (United Nations, 1997), een uitzonderlij
ke positie voor een klein land. Ter vergelijking,
in 1996 bedroeg de stand van investeringen van
België en Luxemburg US$ 73,3 miljard, van
Denemarken US$ 22,4 miljard, Finland US$ 18,3
miljard, Noorwegen US$ 27,8 miljard, Zweden
US$ 76,3 miljard and Zwitserland US$ 153,2
miljard, wat dus aanzienlijk lager is7. De omvang
van deze investeringen wordt nog duidelijker als
we kijken naar de verhouding tussen deze UDBI
en het BNP van deze landen. Hoewel het belang
van uitgaande investeringen in alle Europese
landen is toegenomen, nemen in Nederland de
UDB1 als percentage van BNP toe van 31,1% in
1985 tot 43,2% in 1994 (OECD, 1996). Het land
dat dit percentage het dichtst benadert is het
Verenigd Koninkrijk, waar de UDB1 overeenko
men met 26,4% van het BNP 1994.
Tabel 1 geeft een overzicht van de belangrijk
ste ontvangers van Nederlandse UDB1 over drie
verschillende jaren. In het algemeen kunnen we
stellen dat de Triade-landen de belangrijkste
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ontvangers van de investeringen van Nederlandse
moederbedrijven zijn. Verder zijn er twee belang
rijke ontwikkelingen zichtbaar. Allereerst gaat
een buitengewoon groot aandeel (25%) van de
investeringen naar de VS. Veel Nederlandse
ondernemingen vestigen een basis of breiden hun
activiteiten in de VS uit met behulp van fusies en
overnames, zoals bijvoorbeeld Unilever met de
overname van Helene Curtis in 1996. Deze trend
is vooral ook zichtbaar in de dienstensector (Van
Hoesel en Narula, 1999a). Belangrijke voorbeel
den zijn de overnames die Aegon, Ahold, ING en
ABN-AMRO de afgelopen jaren hebben gereali
seerd. Hoewel deze Amerikaanse investeringen in
absolute getallen nog steeds toenemen, is het
aandeel van de VS in het totaal gedurende deze
periode afgenomen van 41% in 1985 tot 25% in
1995 (Narula and Hogenbirk, 1999).
Deze afname is het gevolg van een tweede
ontwikkeling, namelijk een heroriëntering van de
investeringen op de EU-landen en overige Euro
pese landen8. Het aandeel van de EU in de totale
investeringen stijgt van 34,2% en 47,1% in
respectievelijk 1985 en 1990 tot 49,2% in 1995.
Mensink en Verschoor (1997) tonen op basis van
enquêteresultaten aan dat deze investeringen
vooral gemotiveerd zijn door het marktperspec
tief, namelijk de mogelijkheid nieuwe markten
aan te boren en de gunstige afzetperspectieven.
Kostenreductie en risicospreiding spelen een veel
kleinere rol bij deze intra-Europese investeringen.
Slechts een klein aantal Europese landen ontvangt
een groot deel van deze investeringen, namelijk
België en Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en het
Verenigd Koninkrijk. Het aandeel van de overige,
niet-EU-Europese landen is ook licht gestegen,
van 6,2% in 1985 tot 8,5% in 1995. Een groot
deel van deze investeringen is gedaan in Zwitser
land. Hoewel de investeringen in Japan van
verwaarloosbaar niveau lijken, mag toch het
strategisch belang hiervan niet worden onder
schat. Philips, bijvoorbeeld, heeft met behulp van
joint ventures getracht de banden met de Japanse
elektronica-productiebasis aan te scherpen om
mee te profiteren van de Japanse expertise
(Belderbos, 1999).
Als we de sectoren beschouwen waarin de
investeringen plaatsvinden krijgen we het volgen
de beeld. De primaire sector speelt een te ver
waarlozen rol. Het belang van productieactiviteiten is enorm, maar daalt gestaag van 87% in 1973
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Tabel 1: Stand Nederlandse Uitwaartse Directe Buitenlandse Investeringen (UDBl) over driejaren (miljoenen
guldens + aandeel in totaal)
1990

1985

1995

Land/Regio

Totaal

%

Totaal

%

Totaal

%

Europese Unie

45362

34,2

86790

47,1

139078

49,2

1192

0,9

1425

0,8

2363

0,8

10052

7.6

21245

11.5

37675

13,3

Oostenrijk
België/Luxemburg
Denemarken
Duitsland
Finland
Frankrijk

626

0.5

3206

9,3

1338
17579

0,7

12323

9,5

22115

1.1
7,8

354

485

0,3

510

0,2

7198

0,3
5,4

14198

IJ

18568

6,6
1.8

805

0,6

1170

0,6

5047

Italië

1797

1,4

2684

1.5

3861

1,4

Spanje

2513

1.9

5708

3.1

9044

3,2

Ierland

Zweden
Venenigd Koninkrijk
Overige EU-landen

418

0,3

3337

1,2

5,5

631
19049

0.3

7620

10,3

463

0.3

1278

0,7

31182
2170

0,8

8272

6.2

13269

23907

8.5

18964

6,7

69759

24.7

11

7619

5,8

12623

7,2
6.9

41

54690

29,7

Japan

54343
1270

1

1749

0,9

2315

0,8

Overige landen

23219

17.5

28672

15.6

47571

16.8

132466

100

184170

100

282630

100

Overige Europese landen
Zwitserland
Verenigde Staten

Totaal

Bron: Eigen berekeningen op basis van data van de statistische afdeling van DNB.

tot 51% in 1995. Helaas zijn veel data niet
beschikbaar, omdat hiermee het investeringsge
drag van een specifieke Nederlandse onderne
ming zou worden onthuld. Voor die sectoren
waarvoor informatie wel beschikbaar is, zien we
dat ze minder belangrijk worden gedurende deze
periode. Het aandeel van de voedingsindustrie is
gedaald van 13% in 1973 tot 10% van alle
uitgaande investeringen in 1995. De chemische
industrie was in 1973 nog verantwoordelijk voor
bijna de helft van alle buitenlandse investeringen
die Nederlandse MNOs deden, maar in 1995
bedraagt hun aandeel nog maar net een kwart van
het totaal. Eenzelfde trend zien we bij de metaal
industrie. Het aandeel in het totaal daalde van
24% in 1973 tot 10% in 1995.
Deze daling in investeringen in productieactiviteiten wordt gecompenseerd door een toene
mende rol voor MNOs in de tertiaire sector. Het
aandeel van dienstverlening in de totale investe
ringen is gestegen van 13% in 1973 tot 49% in

NOVEMBER 1999

E! ab

1995. De grootste toename heeft plaatsgevonden
in verzekeringen en zakelijke dienstverlening.
Enkele voorbeelden zijn de reeds vermelde
overnames van Amerikaanse bedrijven door
Ahold. ABN-AMRO en Aegon.
Slechts een kleine groep ondernemingen is
verantwoordelijk voor deze investeringen. Enkele
grote moederbedrijven hebben hun hoofdzetel in
Nederland: Koninklijke Shell, Philips, Unilever,
DSM en Akzo-Nobel. In 1985 werd 75% van alle
nieuwe buitenlandse investeringen door de 10
grootste MNOs gedaan (Van Nieuwkerk and
Sparling, 1985). Deze Nederlandse MNOs zijn
meer internationaal-geörienteerd dan MNOs uit
andere landen. De drie grootste Nederlandse
MNOs (Shell, Unilever en Philips) realiseren
meer dan 70% van hun omzet buiten Nederland.
Bovendien is ruim 80% van het personeelsbe
stand in het buitenland werkzaam en zijn de
buitenlandse activa minstens 65% van alle activa
(United Nations, 1997).
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4 Inkomende directe buitenlandse
investeringen
Naast het grote aandeel in de wereldinvesteringen heeft Nederland ook een buitengewone,
maar minder bekende, positie als ontvanger van
investeringen. Na de VS, het Verenigd Konink
rijk, Duitsland, China, Frankrijk, Canada en
Australië is het de grootste ontvanger van inko
mende directe buitenlandse investeringen (1DB1),
met een totaal aan uitstaande investeringen van
180 miljard in 1995. Hoewel aanzienlijk kleiner
dan de UDB1, komen de IDB1 toch overeen met
31% van het BNP in 1995. De nieuwe instroom
van directe buitenlandse investeringen in 1995
kwam overeen met 14% van alle investeringen in
Nederland (United Nations, 1997).
De redenen om een dochteronderneming in
Nederland te vestigen zijn door de tijd veranderd.
Gedurende de jaren vijftig bestond de aantrek
kingskracht grotendeels uit de relatief goedkope
arbeid als gevolg van het strikte overheidsbeleid.
Tegenwoordig gelden andere factoren. Onderzoek
van KPMG (1993) toont aan dat investeerders
vooral de gunstige positie binnen Europa (de
‘Gateway to Europe’) waarderen. In een straal
van 500 km van Amsterdam kan een ondernemer
een potentiële afzetmarkt van 170 miljoen men
sen bereiken (wat overeenkomt met bijna 46%
van de totale Europese bevolking). Het is daarom
geen verrassing dat de invloed van andere Euro
pese landen op de ontwikkeling van de Neder
landse economie groot is. De toenemende inte
gratie binnen de EU versterkt deze trend (zie ook
De Jong en De Mare, 1984; Loeve, 1984; Buck,
1985; Van Nieuwkerk en Sparling, 1985).
Andere belangrijke locatiefactoren bestaan uit
de ervaring en kennis van een eeuwenoude
handelstraditie, een flexibele, hoogopgeleide
beroepsbevolking die meerdere talen beheerst,
politieke stabiliteit, een gunstig investeringskli
maat en een gunstige fiscale politiek (KPMG,
1993). Buitenlandse ondernemingen hebben
dezelfde status als Nederlandse en kunnen
daarom ook profiteren van een scala aan over
heidsinitiatieven en stimulansen op het gebied
van investeringen, technologie, energie en milieu.
Vooral de laatste jaren investeert de Nederlandse
overheid in innovatieprojecten en raakt doordron
gen van het belang van clusters voor de over
dracht van kennis om het concurrentievermogen
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van de Nederlandse economie in stand te houden.
Een verdere versterking van de clusters, sectoren
en niches waar de Nederlandse economie al sterk
in was, en een nieuwe focus op groeisectoren die
met name in de (commerciële) dienstverlening
een belangrijke rol kunnen spelen, kunnen leiden
tot een continuering van de aantrekkingskracht
als investeringslocatie. Zo zijn er onder andere
projecten op het gebied van electronic commerce
en product data interchange en multimedia
ontwikkeld.
Daarnaast benadrukt de Nederlandse overheid
de positie van Nederland als logistiek centrum
binnen Europa en gebruikt daarbij termen als
‘Nederland, distributieland’ om het belang van
handel en distributie te accentueren. Belangrijke
infrastructurele projecten als de Betuwelijn, de
hogesnelheidstrein, de uitbreiding van Schiphol
en de tweede Maasvlakte zouden moeten zorgen
voor een goed vestigingsklimaat en nieuwe
bedrijvigheid moeten aantrekken9. Hoewel de
directe werkgelegenheidseffecten van distributieen transportactiviteiten wellicht beperkt zijn,
wordt algemeen aangenomen dat de indirecte
effecten op locale ondernemingen enorm zullen
zijn, waardoor distributie toch een belangrijk punt
op de politieke agenda is.
Tabel 2 geeft een overzicht van de herkomst
van de Nederlandse IDB1 op vier tijdstippen:
1973, 1983, 1989 en 1995. We kunnen in de
periode 1973-1995 twee duidelijke tijdvakken
onderscheiden. Allereerst de periode tussen 1973
en 1985, waarin de totale investeringen meer dan
verdubbelden tot zo’n 52 miljard gulden. Diverse
studies hebben in deze periode verschillende
aspecten van deze investeringen onderzocht (zie
bijvoorbeeld De Jong en De Mare, 1984; Loeve,
1984; Buck, 1985; Van Nieuwkerk en Sparling,
1985). In deze periode gingen de intra-Europese
(en met name Duitse en Britse) investeringen wat
omlaag van 43% in 1973 tot 32% in 1983. De
investeringen uit de VS zijn aanzienlijk. Reeds
voor 1973 vestigden veel Amerikaanse bedrijven
zich in Nederland, gebruikmakend van de periode
van wederopbouw en de Marshallhulp. Dunning
(1992) benadrukt ook dat deze investeringen
ingegeven werden door de superieure eigendomsvoordelen (managementkwaliteiten en technolo
gie) die deze Amerikaanse ondernemingen
hadden en ook aan hun neiging om in snel
groeiende industrieën te investeren. De Japanse
investeringen komen in deze periode langzaam op
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Tabel 2: Stand Inkomende Directe Buitenlandse Investeringen in Nederland over vier jaren (miljoenen guldens +
aandeel in totaal)
1973

1989

1983

1995*

Totaal

%

Totaal

%

Totaal

%

Europese Unie

8840

42.8

16319

31,5

43629

België/Luxemburg

1514

7,3

2600

5

10516

Land/Regio

Totaal

%

41,4

89929

49.9

10

23425

13

0,4

1678

0,9
7,6
2

11

0,1

157

0,3

464

Duitsland

2614

12,7

2875

5,5

8818

8,4

13768,4

Frankrijk

934

4,5

2386

4,6

3823

3,6

3561,9

22

0.1

219

0,4

651

0,6

2,7
12,7

Denemarken

73

0,4

162

0,3

129

0.1

4830,7
691

Venenigd Koninkrijk

3672

7920

18,1

22943

2039

5670

15,3
10,9

19060

Zwitserland

17,8
9,9

11126

10,6

17878

9,9

Verenigde Staten

7689

37,2

18020

34,7

26702

25,4

37476

20,8

Ierland
Italië

Japan
Overige ontwikkelde landen
Ontwikkelingslanden
Totaal

0,4

#

0,7

1291

2,5

3870

3,7

7810

4,3

731

3,5

2051

4

6121

5.8

#

#

1201

5,8

8514

16,4

13853

13,2

#

#

20659

100

51865

100

105318

100

180147

100

Bron: Van Nieuwkerk and Sparling, 1985; DNB Quarterly Bulletin, diverse uitgaven. # = niet beschikbaar.
* = 1995 stand is eigen schatting op basis van de jaarlijkse stromen die DNB rapporteert.

gang. Wat vooral opvalt is de enorme toename in
investeringen uit ontwikkelingslanden, en dan
vooral Azië en Latijns-Amerika, van 5,8% in
1973 tot meer dan 16% in 1983.
De tweede periode loopt van 1983 tot 1995 en
wordt gekenmerkt door een zeer snelle toename
in de investeringen. Gedurende deze periode zijn
de investeringen bijna verviervoudigd tot ruim
180 miljard gulden. Vooral de intra-Europese
investeringen namen snel in omvang toe10.
Hiermee lijkt te worden bevestigd dat MNOs de
mogelijkheden van verdere Europese integratie
beginnen te realiseren en er een periode van
herstructurering binnen Europa aanvangt (Dun
ning, 1997a, 1997b). Hierdoor nemen ook de
Europese investeringen in Nederland toe tot zo'n
50% van het totaal in 1995. Zowel de Britse,
Belgische en Duitse investeerders vergroten hun
rol. De Zwitserse investeringen blijven aanzien
lijk, met zo'n 10% van het totaal.
Ondanks de heroriëntatie binnen Europa
blijven ook de Amerikaanse investeringen van
grote invloed. Hoewel groeiend in omvang,
neemt het aandeel in de totale investeringen
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enigszins af van 25% in 1989 tot 21% in 1995.
Dunning (1992) benadrukt dat in de periode na
1985 veel investeringen gestimuleerd werden
door een angst voor een ‘Fort Europa', maar ook
door de verwachte positieve resultaten van de
Europese eenwording. Daarom vonden veel
Amerikaanse investeringen ook plaats in die
sectoren waarop de regelgeving rondom EU 1992
mogelijk de grootste invloed zou hebben, zoals de
farmaceutische industrie, motorvoertuigen, de
financiële sector en de zakelijke dienstverlening.
Ook de Japanse investeringen worden door de
Europese integratie extra gestimuleerd, toene
mend tot 4,3% van alle investeringen in 1995.
Veel Japanse ondernemingen gebruiken Neder
land als basis voor hun distributieactiviteiten
binnen Europa (Belderbos, 1999) en hebben
Europese hoofdkantoren in het gebied GrootAmsterdam gevestigd. Het aandeel van investe
ringen uit ontw ikkelingslanden neemt af tot
13,2% in 1989.
Het belang van het totale aantal investeringen
is niet alleen af te lezen aan de data, maar ook aan
de werkelijke aantallen ondernemingen die zich
in Nederland gevestigd hebben. Er zijn meer dan
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6700 buitenlandse ondernemingen die in Neder
land een dochteronderneming hebben (NF1A,
1997a). Buck Consultants International rappor
teert de aanwezigheid van 3886 Europese onder
nemingen naast 1833 Amerikaanse en 457
Japanse in 1996 (NFIA, 1997b). Tot de belang
rijkste Amerikaanse ondernemingen behoren
Dow Chemical, Du Pont de Nemours, Eastman
Chemicals, General Electric Plastics, Cargil,
Philips Morris, Packard Bell, and Mobil Chemi
cal Co. Voorbeelden van Japanse dochteronder
nemingen zijn Fuji Foto Film en Europe Koyo
BV en verder veel banken als Tokai Bank Neder
land en de Bank of Tokyo-Mitsubishi (Holland).
Enkele grote Europese investeerders zijn de
Duitse ondernemingen Siemens, Daimler-Benz,
en BASF, Nestlé uit Zwitserland, en de Britse
onderneming British Petroleum (BP).
5 Conclusies
Door globalisering is de rol van MNOs in het
economisch proces toegenomen. Dit roept vragen
op omtrent de positie van ‘kleine’ landen, die
minder goed in staat zijn dochterondernemingen
van multinationals aan te trekken door hun
relatieve gebrek aan grondstoffen en kleine
afzetmarkt. Nederland blijkt in meer dan één
opzicht een grote uitzondering op de regel. In de
eerste plaats hebben enkele zeer grote onderne
mingen hun moedervestiging hier, van waaruit zij
belangrijke investeringen in andere landen doen.
Daardoor staat Nederland op de zesde plaats in de
ranglijst van grootste investerende landen in de
wereld. Veel van deze investeringen vinden
plaats in de Triade-landen: de VS, de EU-landen
en Japan. Deze ondernemingen beïnvloeden ook
de import en export in belangrijke mate en
domineren de R&D-activiteiten en werkgelegen
heid.
Verder, en dat is veel minder bekend, vestigen
ook veel grote MNOs dochterondernemingen in
Nederland. Wederom spelen vooral andere
Europese landen en de Verenigde Staten een
grote rol. Voor een deel is dit het gevolg van het
proces van Europese eenwording. Vanuit Neder
land is een zeer groot deel van Europa relatief
eenvoudig te bereiken over land of via de vele
waterwegen, en de investeringen in infrastructu
rele projecten zijn bedoeld om deze aantrekkelij
ke positie in stand te houden. Dit is ook zichtbaar
als we kijken naar de vele Nederlandse distribu

614

tiecentra die de laatste jaren zijn ontstaan. Verder
heeft de ontwikkeling van de (zakelijke) dienst
verlening (banken, verzekeringen, transport en
distributie) ook bijgedragen aan een groeiende
aantrekkingskracht als interessante vestigingslo
catie.
De Nederlandse ervaringen hebben grote
relevantie voor andere kleine landen. Sommige
van de karakteristieken van Nederland kunnen
niet worden getransformeerd naar andere kleine
landen. De unieke locatie aan de Noordzee en de
Rotterdamse haven, gecombineerd met een
eeuwenlange internationale oriëntatie, zijn
factoren die in belangrijke mate de aantrekkelijk
heid van Nederland als vestigingslocatie bepalen.
Echter, het concurrentievermogen in Nederland is
niet alleen gebaseerd op de unieke locatie maar
ook op investeringen in technologie en kennis.
Met name deze laatste factor kan ook in andere
kleine landen worden toegepast. Het is van
cruciaal belang dat kleine landen investeren in het
instandhouden van hun concurrentievermogen,
zeker wanneer dat, zoals meestal bij kleinere
landen, geconcentreerd is in slechts enkele
sectoren.
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