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STELLINGEN

behorende bij het proefschrift
DETERMINANTS OF INWARD FOREIGN DIRECT INVESTMENT:
THE CASE OF THE NETHERLANDS

A.E.Hogenbirk
1

Doordat in Nederland de omvang van de investeringen in het buitenland
aanzienlijk groter is dan die van de inkomende investeringen is de bijzondere
positie die Nederland inneemt als gastland voor buitenlandse ondememingen ten
onrecht onderbelicht gebleven in de literatuur.

2

De aantrekkingskracht van Nederland op buitenlandse bedrijven zit niet in de
absolute grootte van de markt met zo'n 15.7 miljoen consumenten maar in de Je
yäcfo markt die wordt bepaald door de gunstige positie van Nederland in de
Europese Unie waardoor zo'n 300 miljoen consumenten snel binnen bereik zijn.

3

Investeringen in human capital zijn een noodzakelijke voorwaarde voor het
behouden van de aantrekkingskracht van Nederland voor buitenlandse
investeerders.

4

Bij hun locatiekeuze vergelijken buitenlandse investeerders eerder verschillende
regio's in Europa dan regio's binnen een land.

5

Hoewel vaak gezien als de eerste Nederlandse multinationale ondememing
verschilt de VOC aanzienlijk van de hedendaagse multinationals door het
ontbreken van zeggenschap bij de aandeelhouders en het ontbreken van toezicht
op het bestuur.

6

De tijdsinvestering die is gemoeid met het creeren en onderhouden van grote
databases met gegevens van ondememingen weerhoudt veel onderzoekers van de
empirische toetsing van bedrijfskundige inzichten.

7

Dramen zijn doelen zonder deadline.

8

Zonder haar geen scheiding.

9

Soms is vloeken zonder woorden eloquenter dan een scheldkanonnade.

10

't Is meestal minder erg dan je denkt, maar als je teveel denkt, maak je het vaak
wel veel erger.

elf

Vastelaovond leedsjes geve 'ne sjieke ierste indrök vaan de taol en tradities vaan
't Mestreechter vollek.

