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Samenvatting (summary in Dutch)

Globalisering en de liberalisering van handel en kapitaalstromen hebben grote
economische gevolgen. Deze gevolgen zijn buitengewoon groot in Centraal en Oost
Europa, waar het economisch systeem na de val van de Muur opnieuw ingericht
diende te worden. Bij aanvang van deze transitie van een plan economie naar een
markt economie werden deze landen gedomineerd door een grote publieke sector, een
relatief hoog opleidingsniveau van de bevolking, technologische stagnatie, een gebrek
aan ondernemerschap, en een verschrompeld investeringsniveau. Buitenlandse
ondernemingen speelden een geringe rol.

Het process van institutionele verandering, structurele economische transformatie en
privatisering heeft zich in de verschillende landen van Centraal en Oosteuropa op
verschillende wijzen ontwikkeld. De voormalige satellietstaten hebben een relatief
snelle economische transformatie doorlopen en zijn lid geworden van de Europese
Unie. De landen die lid waren van de ‘Commonwealth of Independent States’ (CIS)
hadden daarentegen grote problemen met de transformatie naar een moderne
markteconomie. Vanwege het gebrek aan kapitaal en relevante kennis hebben
buitenlandse investeringen een cruciale role gespeeld bij het tranformatie proces in
Centraal en OostEuropa.

Deze dissertatie concentreert zich op de rol van multinationals bij het genoemde
transitieproces. De dissertatie bestaat uit twee gedeelten. Allereerst wordt het
locatie keuze gedrag van multinationals in Centraal en Oost Europa nader
bestudeerd. Rekening houdend met de verschillende transitie paden die deze landen
hebben doorlopen, suggereren mijn bevindingen dat buitenlandse
investeringsbeslissingen deels padafhankelijk zijn, gedreven door agglomeratie
voordelen en toegang tot inputs die slechts lokaal aanwezig zijn, zoals natuurlijke
hulpbronnen of een goed opgeleide bevolking. Buitenlandse investeringen worden
dus niet gedomineerd door multinationals op zoek naar de goedkoopste lokatie in
deze landen. Buitenlandse ondernemingen versterken daarmee de bestaande
concentratie van economische activiteit.

In het tweede gedeelte van de dissertatie analyseer ik de invloed van buitenlandse
investeringen op de economie van het land waarin geinvesteerd wordt. Buitenlandse
investeringen versterken de concurrentiepositie van locale bedrijven. Deze
zogenaamde spillover effecten hangen af van de mate waarin de buitenlandse
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onderneming in de locale economie is ingebed middels input-output relaties, de
transfer van technologie en de mate waarin locale bedrijven over de vaardigheden
beschikken om deze kennis te absorberen. De grootste spillover effecten vanuit
buitenlandse dienstverleners bestaan voor kleine lokale ‘manufacturing’ bedrijven
aan het einde van de waardeketen, met een beperkte productivititeit. Tenslotte is het
belangrijk op te merken dat de mate van kennis transfer van buitenlandse bedrijven
naar lokale ondernemingen samenhangt met de mate waarin de buitenlandse
onderneming is geintegreerd in wereldwijde productie netwerken, en veel minder met
de mate waarin buitenlandse ondernemingen lokaal producten of diensten afnemen.
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