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Samenvatting 
Directe buitenlandse investeringen (FDI) wordt geacht waarde toe te voegen aan de 
locale economie, ofwel direct door het creeeren van werk en belastingopbrengsten, of 
indirect, via technologische of productiviteit overschotten in locale bedrijven. Techno-
logische en productiviteit overschotten worden soms geïdentificeerd als de meest be-
langrijke voordelen van buitenlandse investeringen, in het bijzonder voor ontwikke-
lingslanden en landen in economische transitie waar binnenlandse technologieen min-
der vooruitstrevend zijn dan technologieen die in grote buitenlandse multinationals 
(MNCs) worden gebruikt. Derhalve is het vooral verontrustend dat de meeste studies 
over landen die in economische transitie zijn nog geen rekening houden met positieve 
bewijzen van overschotten, gezien de hoge verwachtingen voor internationale integra-
tie, waarvoor de meest voor de hand liggende uitdrukking te zien is in investeringen 
over de directe grenzen. 
Het vinden van een empirische verwantschap voor verschillende types van buitenland-
se kennis is een grote uitdaging voor studenten die werken aan overschotten in buiten-
landse investeringen. Dit proefschrift is een stap in die richting. Het zoekt naar een 
verklaring voor de invloed van buitenlandse aanwezigheid in de industrie en de regio 
van binnenlandse bedrijven, zowel voor effective als technologische veranderingen in 
het kader van een economie die in transitie is. 
Het is aan te nemen dat de technologische overdracht van produkten en processen uit 
het buitenland zijn verbonden aan technologische veranderingen in binnenlandse be-
drijven, die hen dichter naar de nieuwe technologische grens moet duwen. De organi-
zationele kennis is meer gerelateerd aan het concept van efficientie, waarbij bedrijven 
leren hoe ze met minder input (input georienteerd model) hetzelfde kunnen produceren 
of met dezelfde input (output georienteerd model) meer output kunnen produceren. 
Niet alleen met de binnenlandse industrie, maar ook met de interregionale dimensies 
van het overschot effect is rekening gehouden. 
Er is vastgesteld dat innovatieve bekwaamheden van buitenlandse bedrijven die in 
economien opereren worden bepaald door verschillende factoren. Een ruwe generalisa-
tie zou inhouden dat de meest onafhankelijke filialen - zij die qua verscheidenheid ge-
orienteerd zijn naar de locale markten, opgericht door overnames, niet door greenfield 
investeringen, en waar de buitenlandse multinational alleen het minderheid in eigen-
dom heeft - zijn ook diegenen die de sterkste innovatieve mogelijkheden hebben. 
Voor marketing en management bekwaamheden is het patroon bijna het tegenoverge-
stelde. Het hoogste niveau van geschiktheid is vastgesteld bij dochtermaatschappijen 
die sterke banden hebben met het moederbedrijf, met hoog gehalte aan buitenlandse 
eigendomsaandelen en substantiële export terug naar het moederbedrijf. Er is ook ge-
bleken dat buitenlandse bedrijven meer efficient blijken te zijn in het voorbeeld van 
landen in economische transitie waar de competitie en het algemene niveau van eco-
nomische ontwikkelingen hoger zijn. De resultaten van de study in de Oekraine tonen 
dat buitenlandse aanwezigheid negatieve overschot effecten heeft op de technologi-
sche veranderingen in binnenlandse bedrijven, maar een positief effect hebben op hun 
doelmatige veranderingen. De resultaten laten ook zien dat regionale verschillen in de 
Oekraine effect hebben op de significantie en richting van de invloed van buitenlandse 
aanwezigheid. 
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