
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Multinational enterprises, institutions and sustainable development

Fortanier, F.N.

Publication date
2008

Link to publication

Citation for published version (APA):
Fortanier, F. N. (2008). Multinational enterprises, institutions and sustainable development.
[Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:23 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/multinational-enterprises-institutions-and-sustainable-development(7f34d661-cb04-44e6-8293-e6fdf57be145).html


 
 

277 

SAMENVATTING  

MULTINATIONALE ONDERNEMINGEN, INSTITUTIES EN DUURZAME 

ONTWIKKELING 

Academici en beleidsmakers debatteren al decennia over de implicaties van economische 
globalisering. Het blijft echter onduidelijk wat de gevolgen zijn van de toenemende 
samenhang van landen en economieën voor duurzame ontwikkeling, waaronder 
bijvoorbeeld productiviteitsgroei, het milieu, inkomensongelijkheid, financiële risico’s en 
instabiliteit, en de macht van de overheid.  
Deze ambiguïteit wordt deels veroorzaakt door de definitieproblemen en een gebrek aan 
data. Maar een belangrijker reden is het gebrek aan aandacht voor de heterogene 
karakteristieken van de belangrijkste drijvers van globalisering: multinationale 
ondernemingen (MNO’s). Dit proefschrift neemt deze verschillen expliciet mee in de 
analyse van de manier waarop MNO’s en BDI duurzame ontwikkeling beïnvloeden. 
Hierbij wordt tevens rekening gehouden met de nationale en internationale institutionele 
context die de grensoverschrijdende activiteiten van deze ondernemingen vormgeeft.  
Drie onderzoeksvragen staan centraal in dit proefschrift. Deze werden afgeleid uit de 
opkomende academische en politieke consensus over wat duurzame ontwikkeling is en 
hoe het bereikt zou moeten worden. Hierin krijgen met name instituties en individuele 
actoren zoals multinationale ondernemingen (maar ook overheden en niet-
gouvernementele organisaties) veel aandacht:  
1. In welke mate verklaren instituties in thuis- en gastlanden, alsmede 

internationale instituties, de buitenlandse directe investeringen (BDI) en 
internationale activiteiten van MNO’s? 

2. In welke mate draagt BDI door MNO’s bij aan duurzame ontwikkeling, en hoe 
hangt deze bijdrage af van de karakteristieken van de BDI? 

3. Wat doen MNO’s zelf, actief, om hun gevolgen voor duurzaamheid te vergroten, 
en hoe hangt dit af van de eigenschappen van MNO’s? 

De eerste onderzoeksvraag is behandeld in hoofdstukken 4 en 5. Hoofdstuk 4 gebruikte 
longitudinale data op ondernemingsniveau om een serie van internationaliseringtrajecten 
te identificeren. Er blijkt niet slechts één pad van internationale expansie te bestaan; 
ondernemingen kunnen zeer verschillende trajecten afleggen in het internationaliseren 
van hun verkopen, activa en werknemers. Instituties in het land van herkomst van de 
onderneming spelen een belangrijke rol in het bepalen van deze trajecten, maar de grote 
variatie in trajecten ook binnen ondernemingen uit één land impliceert dat 
bedrijfsspecifieke factoren, zoals de bedrijfstak, ook een belangrijke rol spelen.  
Hoofdstuk 5 analyseerde data van bilaterale BDI standen voor meer dan 3000 dyaden van 
landen tussen 1990 en 2002. De resultaten gaven aan dat de locatie van internationale 
activiteiten wordt beïnvloed door o.a. marktomvang, openheid voor handel, afstand van 
het land van herkomst van de BDI, en de institutionele context van het gastland. 
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Daarnaast zijn ook zeker internationale instituties – in het bijzonder bilaterale 
investeringsverdragen – een belangrijke factor in het bepalen van de richting van de BDI. 
Deze verdragen vergroten in het bijzonder de aantrekkelijkheid als vestigingslocatie van 
landen die zelf niet geloofwaardig kunnen maken dat buitenlandse investeringen daar ook 
in de toekomst correct behandeld en beschermd worden.  
De tweede onderzoeksvraag van dit proefschrift is behandeld in hoofdstukken 6 en 7, 
waarin de rol van ondernemingskarakteristieken als moderator in de relatie tussen BDI en 
ontwikkeling werd onderzocht. In het bijzonder is ingegaan op de rol van het land van 
herkomst van een MNO. Hoofdstuk 6 gaf vorm aan deze vraag door de verschillende 
consequenties voor economische groei te analyseren van BDI uit diverse landen van 
herkomst. Hoofdstuk 7 onderzocht op microniveau hoe BDI in Nederland gevolgen had 
voor lonen en arbeidsomstandigheden van meer dan 60.000 Nederlandse werknemers. De 
resultaten van beide hoofdstukken bevestigden dat de consequenties van BDI voor 
economische groei en werknemers verschillen naar gelang het land van herkomst van de 
investering. Ook werd aangetoond dat landen met redelijk ontwikkelde instituties en een 
hooggekwalificeerde beroepsbevolking over het algemeen voordeel behalen van BDI, 
hoewel de drempel waarboven het effect van BDI positief is verschilt naar land van 
herkomst. Maar ook in de meest ontwikkelde landen – zoals Nederland – is het effect van 
BDI niet altijd positief: het zijn vooral de hoger-opgeleiden die baat hebben bij BDI.  
Hoofdstukken 8 en 9 analyseerden de niet-financiële jaarverslagen van de Fortune Global 
250 ondernemingen om de derde en laatste onderzoeksvraag te beantwoorden over de 
actieve bijdrage van MNO’s aan duurzame ontwikkeling. Deels gedreven door druk van 
overheden en andere stakeholders, publiceren ondernemingen steeds vaker over de 
sociale, milieu en – meest recentelijk – de economische implicaties van hun activiteiten. 
In hoofdstuk 8 werd vooral aandacht gegeven aan het rapporteren over de economische 
implicaties, terwijl in hoofdstuk 9 verslaglegging over milieu centraal stond. Beide 
hoofdstukken laten zien dat MNO’s (zeggen dat ze) veel doen in het verbeteren van de 
economische en milieu consequenties van hun activiteiten. Milieurapportage is een 
geaccepteerde praktijk geworden bij meer dan de helft van de 250 ondernemingen. Waar 
verslaglegging over de economische gevolgen van bedrijfsactiviteiten een veel recenter 
fenomeen is, heeft toch al een kwart van de ondernemingen aandacht voor de omvang 
van hun activiteiten ten opzichte van de economieën waarin zij actief zijn, of geven zij 
aan hoe zij actief technologische kennis overbrengen aan bijvoorbeeld lokale 
toeleveranciers. De factoren die een rol spelen bij deze niet-financiële rapportage zijn 
bedrijfstak en bedrijfsomvang, maar vooral ook de hoeveelheid maatschappelijke druk in 
het thuisland van de MNO. Zichtbaarheid van ondernemingen voor stakeholders vergroot 
de kans dat ondernemingen verantwoording af leggen. 
 
 


