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Σύνοψη 
 
Η παρούσα μελέτη παρέχει μια ανάλυση των οικονομικών αποδόσεων των 
δαπανών στο πλαίσιο της διαρθρωτικής πολιτικής και της πολιτικής 
συνοχής (ΕΤΠΑ και Ταμείο Συνοχής) για τους καθαρούς εισφορείς στον 
κοινοτικό προϋπολογισμό (κράτη μέλη «δωρητές»). Η ανάλυση δείχνει ότι 
τα οικονομικά οφέλη για τις αποδέκτριες χώρες είναι θετικά τόσο κατά τη 
διάρκεια της φάσης υλοποίησης όσο και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Αν 
και τα κράτη μέλη δωρητές ωφελούνται από το διευρυνόμενο εμπόριο, 
αυτό δεν αρκεί πάντοτε για να τα αποζημιώσει πλήρως για τις αρνητικές 
οικονομικές επιπτώσεις που προκύπτουν από το επιπλέον κόστος για τη 
χρηματοδότηση των προγραμμάτων δαπανών συνοχής στα κράτη 
αποδέκτες μέσω υψηλότερων φόρων στα κράτη δωρητές. Ωστόσο, οι 
αρνητικές επιπτώσεις, όπου υπάρχουν, είναι μικρές. 
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ΣΥΝΟΨΗ 
 
Ιστορικό 

Στην έκθεση αυτή αναλύουμε τον τρόπο με τον οποίο οι δραστηριότητες των 
δαπανών συνοχής της ΕΕ που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου 
δημοσιονομικού προγραμματισμού 2000-2006 είναι πιθανό να έχουν επηρεάσει τα 
κράτη μέλη δωρητές. Η ομάδα των χωρών στην οποία αναφερόμαστε ως κράτη 
«δωρητές» είναι τα έντεκα κράτη μέλη που έκαναν καθαρές εισφορές στον προϋπολογισμό 
της ΕΕ (καθαρές με την έννοια ότι είναι προσαρμοσμένες για εισπράξεις στο πλαίσιο της 
κοινής γεωργικής πολιτικής). Οι χώρες αυτές είναι οι εξής, κατά φθίνουσα σειρά του 
μεγέθους της καθαρής εισφοράς, σε ευρώ: Γερμανία, Γαλλία, Κάτω Χώρες, Ιταλία, Μεγάλη 
Βρετανία, Σουηδία, Βέλγιο, Αυστρία, Δανία, Λουξεμβούργο και Φινλανδία. 
 
Η ομάδα των χωρών στην οποία αναφερόμαστε ως κράτη «αποδέκτες» είναι οι χώρες που 
χαρακτηρίστηκαν ως χώρες του στόχου 1 κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 
2000-2006, και περιλαμβάνει δεκατέσσερα κράτη συνολικά: Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, 
Εσθονία, Ελλάδα, Ισπανία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Λιθουανία, Λετονία, Μάλτα, Πολωνία, 
Πορτογαλία, Σλοβενία και Σλοβακία. 
 
Η ανάλυσή μας για το πώς είναι πιθανόν να επηρεαστούν τα κράτη-δωρητές από τις 
δαπάνες συνοχής έπρεπε να εξετάσει έξι βασικά θέματα (ή ερωτήματα), που έχουν 
οριστεί ως εξής: 
 
Θέμα 1: Ποιο μέρος της οικονομικής μεγέθυνσης στα κράτη δωρητές μπορεί να αποδοθεί σε 
παρεμβάσεις με δαπάνες συνοχής στα κράτη αποδέκτες; 
 
Θέμα 2: Πώς οι παρεμβάσεις με δαπάνες συνοχής επηρεάζουν τα οικονομικά μεγέθη και τη 
δομή των οικονομιών των αποδεκτριών χωρών; Ειδικότερα, ποιο μέρος των επιχορηγήσεων 
δαπανών συνοχής θα μετασχηματιστεί σε ζήτηση και παραγωγή; 
 
Θέμα 3: Πόσο μεγάλο θα είναι το μερίδιο των παρεμβάσεων με δαπάνες συνοχής που θα 
διοχετευθεί στις πιο ευημερούσες περιφέρειες μέσω της αυξημένης ζήτησης εισαγωγών από 
αυτές τις περιφέρειες; Πώς είναι πιθανό να εξελιχθούν οι εισαγωγές από τα κράτη δωρητές 
σε σύγκριση με την κατάσταση χωρίς τη διαρθρωτική χρηματοδότηση; 
 
Θέμα 4: Ποιο είναι το ποσοστό των αναδόχων από τα κράτη μέλη δωρητές στους οποίους 
έχουν ανατεθεί μείζονες συμβάσεις δημοσίων προμηθειών που χρηματοδοτούνται εν μέρει 
από δαπάνες συνοχής; 
 
Θέμα 5: Πόσες θέσεις εργασίας στα κράτη μέλη δωρητές εξαρτώνται από χρηματοδοτικές 
μεταφορές των δαπανών συνοχής; 
 
Θέμα 6: Ποια είναι η επίπτωση των μεταφορών των δαπανών συνοχής στις ταμειακές ροές; 
 
Η έκθεσή μας εξετάζει τα θέματα αυτά με διαφορετική σειρά από την ανωτέρω διότι πρέπει 
να δομήσουμε την έρευνά μας έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο 
λειτουργούν πραγματικά οι υποκείμενες οικονομικές διαδικασίες. Συνεπώς, στο πρώτο βήμα 
της ανάλυσής μας ξεκινούμε με τα πραγματικά δεδομένα για τις εισφορές των κρατών 
δωρητών στον προϋπολογισμό και το πώς ένα στοιχείο του συνολικού κοινοτικού 
προϋπολογισμού αφιερώνεται στη στήριξη επενδύσεων και άλλων οικονομικών 
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δραστηριοτήτων στα κράτη αποδέκτες μέσω των δαπανών συνοχής. Τα στοιχεία αυτά είναι 
βεβαίως γνωστά στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά συνοψίζονται καθώς 
τα δεδομένα χρησιμεύουν ως ποσοτικές εισροές στην επακόλουθη ανάλυση. 
 
Στο επόμενο βήμα μας, πρέπει να εξετάσουμε πώς τα προγράμματα δαπανών συνοχής 
υλοποιούνται στα κράτη αποδέκτες, και πώς είναι πιθανόν να επηρεάσουν τις οικονομικές 
επιδόσεις των κρατών αυτών. Ειδικότερα, πρέπει να προσδιορίσουμε τις δευτερογενείς 
επιπτώσεις που έχουν δυνητικά ωφέλιμο αντίκτυπο στις οικονομίες των κρατών δωρητών. 
Αυτό το στάδιο της έρευνάς μας έχει σχεδιαστεί ώστε να πραγματευτεί τα προαναφερθέντα 
Θέματα 2 και 3, δηλαδή τα ζητήματα που σχετίζονται με τις επιπτώσεις στα κράτη αποδέκτες. 
 
Μόνο όταν θα έχουμε εξετάσει τις άμεσες επιπτώσεις στα κράτη αποδέκτες μπορούμε να 
προχωρήσουμε στη μελέτη των κρατών δωρητών και να εντοπίσουμε τις αλυσιδωτές 
επιδράσεις από τους αποδέκτες στους δωρητές. Στην αρχή της διαδικασίας, τα κράτη 
δωρητές είναι επωμίζονται το βάρος της καθαρής εισφοράς στον προϋπολογισμό της ΕΕ. 
Οποιαδήποτε επακόλουθη αλυσιδωτή επίδραση προκύψει από την υλοποίηση των 
προγραμμάτων δαπανών συνοχής μπορεί να αντισταθμίσει μέρος του αρνητικού κόστους για 
τους δωρητές από τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού. Ο συνολικός καθαρός 
αντίκτυπος στους δωρητές θα μπορούσε να είναι είτε αρνητικός είτε θετικός. Αυτό το στάδιο 
της έρευνάς μας έχει σχεδιαστεί ώστε να πραγματευτεί τα προαναφερθέντα Θέματα 1, 5 και 
6, ήτοι τα ζητήματα που αφορούν τις επιπτώσεις στο κράτος δωρητή. 
 
Τέλος, το Θέμα 4 έχει διαφορετικό χαρακτήρα από τα άλλα πέντε θέματα που αφορούν το 
μακροοικονομικό επίπεδο. Η έρευνά μας χρησιμοποιεί δύο διακριτά επίπεδα μεθοδολογίας 
της ανάλυσης. Στο μακροοικονομικό επίπεδο, η ανάλυση σχετίζεται με τα συνολικά οφέλη 
για τα κράτη δωρητές και αποδέκτες, που μετρούνται από την άποψη του αντίκτυπου σε 
μακροοικονομικές μεταβλητές όπως το ΑΕγχΠ, η απασχόληση, κλπ. Αυτό περιλαμβάνει τα 
Θέματα 1-3, συν τα Θέματα 5-6. Σε μικροοικονομικό επίπεδο, η ανάλυση αφορά τα οφέλη 
για τις μεμονωμένες εταιρείες στο εσωτερικό κρατών δωρητών που προκύπτουν από την 
υλοποίηση επιλεγμένων τύπων παρεμβάσεων και σχεδίων  εντός των προγραμμάτων 
δαπανών συνοχής. Αυτό απαιτεί τον προσδιορισμό εταιρειών και κοινοπραξιών από τα κράτη 
δωρητές στις οποίες έχουν ανατεθεί μείζονες συμβάσεις δημοσίων προμηθειών που 
χρηματοδοτούνται εν μέρει από προγράμματα δαπανών συνοχής.  
 
Και μια τελική παρατήρηση, πριν παρουσιάσουμε μια σύνοψη των κύριων ευρημάτων μας. 
Αφορά τη μεθοδολογία ανάπτυξης μοντέλων που χρησιμοποιήσαμε προκειμένου να 
μελετήσουμε τα πέντε θέματα του μακροοικονομικού επιπέδου. Τα μοντέλα είναι απαραίτητα 
στην ανάλυση διότι είναι αδύνατον να εξηγήσουμε τις επιπτώσεις των πολιτικών δαπανών 
συνοχής παρατηρώντας απλώς τα αποτελέσματα από την άποψη της αύξησης του ΑΕγχΠ, 
των αριθμών των εργαζομένων κλπ. Για τα έτη 2000-2008, γνωρίζουμε πραγματικά ποιο 
ήταν το επίπεδο και το ποσοστό αύξησης του ΑΕγχΠ σε όλα τα κράτη δωρητές και 
αποδέκτες.1 Όμως δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιο μερίδιο της ανάπτυξης οφείλεται στα 
προγράμματα των δαπανών συνοχής. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2000-2008 
μεταβλήθηκαν επίσης πολλοί άλλοι εξωτερικοί και εσωτερικοί παράγοντες, οι οποίοι θα 
συνεχίσουν να μεταβάλλονται και στο μέλλον, και δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε τον 
ειδικό ρόλο των δαπανών συνοχής εξετάζοντας απλώς τα μη επεξεργασμένα δεδομένα. Για 
την εργασία αυτή, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τυπικά μοντέλα των οικονομιών των 
δωρητριών και αποδεκτριών χωρών. Το πλαίσιο μοντέλου που υιοθετούμε είναι το HERMIN, 

                                                 
1  Επίσημα εθνικά λογιστικά δεδομένα είναι διαθέσιμα μέχρι το έτος 2007 για όλα τα κράτη, από εθνικές πηγές και 

από την EUROSTAT. Υπάρχουν επίσης καλές εκτιμήσεις πολλών δεικτών των οικονομικών επιδόσεων κατά τη 
διάρκεια του 2008.   
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το οποίο χρησιμοποιείται στον τομέα της ανάλυσης της συνοχής από τα τέλη της δεκαετίας 
του 1980.2 Παραπέμπουμε τον αναγνώστη στο κεφάλαιο 3 της έκθεσής μας, όπου εξηγούμε 
λεπτομερώς τη μεθοδολογία ανάπτυξης μοντέλων, στη σύντομη περιγραφή που παρατίθεται 
στο Παράρτημα 1, και στις σχετικές παραπομπές σε ακαδημαϊκές και άλλες δημοσιεύσεις που 
περιέχονται στη βιβλιογραφία.   
 
Η χρηματοδοτική στήριξη 

Οι καθαρές εισφορές στον προϋπολογισμό από πλευράς των κρατών δωρητών ποικίλλουν σε 
μέγεθος. Αντί να εξετάζουμε τα απόλυτα ποσά που εκφράζονται σε ευρώ, είναι χρησιμότερο 
να εξετάζουμε τις εισφορές των δωρητών εκφρασμένες ως ποσοστό του ΑΕΠ του δωρητή. 
Είναι επίσης χρήσιμο να εξετάσουμε τις εισπράξεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων συνοχής 
από την άποψη του μεγέθους τους ως ποσοστό του ΑΕΠ των κρατών αποδεκτών. Μια 
σύγκριση μεταξύ των κρατών που είναι καθαροί δωρητές και των κρατών που είναι καθαροί 
αποδέκτες υποδεικνύει μια ασυμμετρία όταν τα μερίδια (που ελήφθησαν ή καταβλήθηκαν) 
εκφράζονται ως ποσοστό του ΑΕΠ μιας χώρας. Τα μερίδια για τα κράτη που είναι 
καθαροί δωρητές τείνουν να είναι μετρίου μεγέθους, και κυμαίνονται μεταξύ ενός 
ανώτατου 0,7 τοις εκατό του ΑΕΠ για το Λουξεμβούργο το έτος 2002 και ενός 
κατώτατου λιγότερο από 0,1 τοις εκατό του ΑΕΠ για τη Δανία το έτος 2002. Κατά 
μέσο όρο, τείνουν να είναι πολύ χαμηλότερα από περίπου 0,5% του ΑΕΠ ανά έτος. Στις 
περιπτώσεις της Δανίας, της Φινλανδίας, της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, 
αυτά τα κράτη «δωρητές» είναι ουσιαστικά «αποδέκτες» για επιλεγμένα έτη προς 
την αρχή της περιόδου προγραμματισμού.   

Τα μερίδια για τα κράτη που είναι καθαροί αποδέκτες είναι σημαντικότερα από τα 
μερίδια των δωρητών  από την άποψη του μεγέθους τους σε σχέση με το ΑΕΠ, και 
μπορεί να φτάνουν έως και στο 4 τοις εκατό ανά έτος. Τα κύρια κράτη αποδέκτες από 
τον προϋπολογισμό της ΕΕ κατά τη διάρκεια του προγράμματος δαπανών συνοχής 2000-
2006 ήταν η Ισπανία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία. Μετά τις διευρύνσεις της ΕΕ 
του 2004 και του 2007, όλα τα νέα κράτη μέλη είναι επίσης καθαροί αποδέκτες. Ωστόσο, τα 
μερίδια τους στις δαπάνες συνοχής έτειναν να είναι μικρά τα πρώτα χρόνια μετά την 
προσχώρηση, και αυξήθηκαν γρήγορα καθώς δρομολογήθηκαν τα προγράμματα και οι 
διαδικασίες. Εκφρασμένες σε απόλυτους όρους, οι δαπάνες συνοχής για την ΕΕ των 
15 ανέρχονταν σε περίπου 231 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 
προγραμματισμού 2000-2006. Οι χώρες που είναι καθαροί αποδέκτες από τον 
κοινοτικό προϋπολογισμό έχουν λάβει μόλις άνω του 50 τοις εκατό του συνόλου 
αυτού, ενώ το υπόλοιπο αφιερώνεται στα κράτη που είναι καθαροί δωρητές στην ΕΕ 
των 15. Τα δέκα νέα κράτη μέλη που εντάχθηκαν το 2004 έλαβαν 21,3 δισεκατομμύρια 
ευρώ για την περίοδο προγραμματισμού 2004–2006. 

Αν και κάθε πρόγραμμα δαπανών συνοχής είναι ένα σύνθετο σχέδιο που αποτελείται από 
εκατοντάδες μεμονωμένα σχέδια και μέτρα, τα οποία ομαδοποιούνται σε ένα μικρό αριθμό 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, πρέπει να τα αναταξινομήσουμε για ανάλυση 
χρησιμοποιώντας τα μοντέλα σε τρεις κύριες οικονομικές επενδυτικές κατηγορίες: δημόσιες 
υποδομές, ανθρώπινοι πόροι και ενισχύσεις σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Τα μέσα μερίδια κάθε 
οικονομικής κατηγορίας κατά τη διάρκεια του προγράμματος 2000-2006, σε όλες τις 
αποδέκτριες χώρες, ήταν 48,5, 35,9 και 15,6 του συνόλου, αντίστοιχα. 

                                                 
2  Βλ. Bradley, 2006 για μια ανασκόπηση της παρελθούσας χρήσης του HERMIN για την ανάλυση των επιπτώσεων 

των δαπανών συνοχής.  Οι Bradley και Untiedt, 2008 παρέχουν ένα πλήρες εγχειρίδιο χρήστη του συστήματος 
μοντέλων HERMIN των κρατών αποδεκτών.  Τα μοντέλα των κρατών δωρητών είναι νέα, και διατίθενται 
λεπτομέρειες κατόπιν αιτήματος (Bradley και Untiedt, 2009). 
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Για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, ο προϋπολογισμός των δαπανών 
συνοχής αυξήθηκε σε 341,1 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων γύρω στα τρία 
τέταρτα αφιερώνονται στις χώρες που είναι καθαροί αποδέκτες (οι οποίες έχουν 
διευρυνθεί και περιλαμβάνουν τώρα τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία). 
 
Αντίκτυπος στα κράτη αποδέκτες 

Το δεύτερο βήμα της ανάλυσής μας απαιτεί τη χρήση των δεδομένων για τις δαπάνες 
συνοχής προκειμένου να ποσοτικοποιήσουμε τον αντίκτυπο των προγραμμάτων συνοχής στα 
κράτη αποδέκτες για την περίοδο 2000-2006, προσδιορίζοντας τις συνέπειες της αύξησης 
της παραγωγής (ΑΕγχΠ) και τις συνέπειες στην ενίσχυση της ζήτησης για εισαγωγές. Οι 
συνέπειες αυτές πρέπει να είναι γνωστές πριν εξετάσουμε τις επακόλουθες δευτερογενείς 
επιπτώσεις στα κράτη δωρητές. Στην ανάλυσή μας, κάνουμε μια σαφή διάκριση μεταξύ 
του αντικτύπου των δαπανών συνοχής όσον αφορά τη ζήτηση κατά τη διάρκεια της 
υλοποίησης του προγράμματος, και του πιο μακρόχρονου αντικτύπου όσον αφορά 
την προσφορά, που συνεχίζεται και μετά τη λήξη των προγραμμάτων. Τα 
προγράμματα, κατά τη διάρκεια της υλοποίησής τους, ενισχύουν την παραγωγή και 
την απασχόληση, ιδίως στα κατασκευαστικά έργα μεγάλης κλίμακας που 
αντιπροσωπεύουν υψηλό ποσοστό των συνολικών δαπανών συνοχής στα 
περισσότερα κράτη αποδέκτες. 

Βάσει της ανάλυσης των μοντέλων, οι μεγάλες επιπτώσεις ως προς την υλοποίηση 
οφείλονται στο κεϋνσιανό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα των δαπανών.3 Αυτές οι επιπτώσεις 
όσον αφορά τη ζήτηση μηδενίζονται γρήγορα ξανά μετά την ολοκλήρωση των 
προγραμμάτων (λόγου χάρη, μετά το 2008 στην περίπτωση της περιόδου προγραμματισμού 
2000-2006). Ωστόσο, καθώς τα βελτιωμένα αποθέματα υλικών υποδομών, ανθρώπινου 
κεφαλαίου και Ε&Α αυξάνονται σταδιακά, τα οφέλη όσον αφορά την προσφορά αρχίζουν να 
γίνονται ορατά από την άποψη της υψηλότερης τομεακής παραγωγής και της υψηλότερης 
παραγωγικότητας. 

Στο κεφάλαιο 4 εκθέτουμε τις επιπτώσεις των δαπανών συνοχής σε καθεμία από τις 
δεκατέσσερις αποδέκτριες χώρες. Όσον αφορά το ερώτημα που εγείρεται στο Θέμα 2 (ήτοι 
πώς ο διαχωρισμός προσφοράς-ζήτησης γίνεται ορατός στις αποδέκτριες χώρες;), οι 
προσομοιώσεις του HERMIN έδειξαν ότι οι μακροπρόθεσμες συνέπειες, μετά τη λήξη των 
προγραμμάτων, ήταν η υψηλότερη παραγωγή στις υπηρεσίες του εμπορικού τομέα και τον 
τομέα της μεταποίησης καθώς και η υψηλότερη παραγωγικότητα. Τα προγράμματα 
επενδύσεων σε υποδομές διεξάγονται από τον κατασκευαστικό τομέα, αλλά η τόνωση της 
δραστηριότητας σε αυτόν τον τομέα εξαφανίζεται γρήγορα μετά τη λήξη των 
προγραμμάτων. Ο γεωργικός τομέας και ο κυβερνητικός τομέας παραμένουν αμετάβλητοι σε 
μεγάλο βαθμό, εκτός από τα κρατικά προγράμματα επιμόρφωσης και τους θεσμούς που 
συνδέονται με το σκέλος ΕΚΤ των προγραμμάτων. 

 
 
 
 

                                                 
3  Οι επιπτώσεις των δαπανών συνοχής στην υλοποίηση από την πλευρά της ζήτησης μοιάζουν με τους στόχους 

των πρόσφατων προσπαθειών για την τόνωση των οικονομιών που έχουν πληγεί από την παγκόσμια οικονομική 
ύφεση. Ωστόσο, οι πιο μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των προγραμμάτων συνοχής από την πλευρά της 
προσφοράς είναι εκείνες που βρίσκονται στον πυρήνα της δραστηριότητας της ΕΕ.   
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Οι επιπτώσεις για όλα τα κράτη αποδέκτες παρουσιάστηκαν στο Σχήμα 7 του 
Κεφαλαίου 4, το οποίο αποτελείται από δεκατέσσερις ομάδες τεσσάρων 
γραφημάτων ανά χώρα, που παρουσιάζουν τα ακόλουθα αποτελέσματα: 
 

• Δαπάνες συνοχής χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ (εκφρασμένες σε ποσοστό επί τοις 
εκατό του ΑΕγχΠ) 

 
• Επιπτώσεις των δαπανών συνοχής στο ΑΕγχΠ (εκφρασμένες σε ποσοστιαία αύξηση σε 
σχέση με τη γραμμή βάσης μη δαπανών) 

 
• Επιπτώσεις των δαπανών συνοχής στην απασχόληση (εκφρασμένες σε ποσοστιαία 
αύξηση σε σχέση με τη γραμμή βάσης μη δαπανών) 

 
• Επιπτώσεις των δαπανών συνοχής στο καθαρό εμπορικό ισοζύγιο (εκφρασμένες ως 
ποσοστό του ΑΕγχΠ, διαφορά από τη γραμμή βάσης μη δαπανών) 

 
Λαμβάνοντας την Εσθονία ως ενδεικτικό παράδειγμα, το Σχήμα 7, Πλαίσιο (α) δείχνει ότι η 
διοχέτευση δαπανών συνοχής χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ στην εσθονική οικονομία 
ήταν 0,57% του ΑΕγχΠ κατά το έτος εκκίνησης, το 2004, και αυξήθηκε σταδιακά σε 1,11 
τοις εκατό του ΑΕγχΠ τα τελευταία έτη. Το πλαίσιο (β) δίνει τον αντίκτυπο των δαπανών 
συνοχής στο ΑΕγχΠ, βάσει των μοντέλων προσομοίωσης του HERMIN. Κατά το αρχικό έτος, 
ο αντίκτυπος ήταν μόνο 0,6 τοις εκατό, δηλαδή το επίπεδο του ΑΕγχΠ αυξήθηκε κατά 0,65 
τοις εκατό πάνω από τη γραμμή βάσης (καμία πολιτική). Καθώς το πρόγραμμα υλοποιούνταν 
προοδευτικά, ο αντίκτυπος στο ΑΕγχΠ αυξανόταν και έφτασε στο ανώτερο σημείο του 2,58 
τοις εκατό κατά το τελευταίο έτος, το 2008. Σε αυτό το στάδιο, όλες οι δαπάνες συνοχής 
υποτίθεται ότι σταματούν (να υπενθυμίσουμε ότι αναλύουμε το πρόγραμμα 2000-2006 
απομονωμένο από οιοδήποτε άλλο). Με την παύση της χρηματοδότησης, υπάρχει μια 
ξαφνική μείωση στην τόνωση του επιπέδου του ΑΕγχΠ. Ωστόσο, λόγω των δευτερογενών 
επιπτώσεων όσον αφορά την προσφορά, υπάρχουν μακροπρόθεσμα οφέλη στο ΑΕγχΠ, αν 
και μικρότερου μεγέθους. Το έτος 2015, δηλαδή επτά χρόνια μετά τη λήξη των δαπανών του 
προγράμματος 2000-2006, η αύξηση του επιπέδου του ΑΕγχΠ εξακολουθεί να είναι 0,77 
τοις εκατό. Το πλαίσιο (γ) δίνει τις επιπτώσεις στη συνολική απασχόληση και αυτές φαίνεται 
να παρουσιάζουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τις επιπτώσεις στο ΑΕγχΠ, αλλά είναι μισές σε 
μέγεθος. 
 
Η καλύτερη σύνοψη για το πώς θα επηρεαστεί η παραγωγή στις αποδέκτριες χώρες 
από τα προγράμματα δαπανών συνοχής παρέχεται από τον λεγόμενο «σωρευτικό» 
πολλαπλασιαστή. Αυτός υπολογίζεται για οιοδήποτε συγκεκριμένο έτος 
συναθροίζοντας όλες τις προηγούμενες αυξήσεις του ΑΕγχΠ που είχαν αποδοθεί 
στις δαπάνες συνοχής, και διαιρώντας τις με το μέγεθος του αθροίσματος των 
δαπανών συνοχής (εκφρασμένο σε μερίδιο του ΑΕγχΠ). Κατά τη διάρκεια των ετών 
υλοποίησης του προγράμματος, η αύξηση του ΑΕγχΠ αποδίδεται σε ενέσεις κεφαλαίων 
συνοχής. Όμως μετά τη λήξη του προγράμματος, την 31η Δεκεμβρίου 2008, συνεχίζουν να 
υπάρχουν οφέλη όσον αφορά την προσφορά από την άποψη του αυξημένου ΑΕγχΠ, αλλά 
καμία περαιτέρω ένεση κεφαλαίων. 
 
Παρουσιάζουμε τους σωρευτικούς πολλαπλασιαστές σε συνοπτική μορφή και για τα 
δεκατέσσερα κράτη αποδέκτες, για το έτος 2020 στο Σχήμα 1 που ακολουθεί.4  

                                                 
4  Το έτος 2020 είναι το τελευταίο έτος των προσομοιώσεων. Μας επιτρέπει να συλλάβουμε τις πολύ 

μακροπρόθεσμες επιρροές των δαπανών συνοχής. 
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Μπορούμε να διαιρέσουμε αυτά τα αποτελέσματα σε τρεις ομάδες, βάσει της κατάταξης 
ανάλογα με το μέγεθος των σωρευτικών πολλαπλασιαστών: 
 
Υψηλές τιμές (άνω του 3,0):  IE (4,0), ES (3,3), CZ (3,3) και MT (3,1) 
 
Μέσες τιμές (2,5 με 3,0): SK (2,8), EL (2,8), EE (2,8), PT(2,6), PL (2,5) 
 
Χαμηλές τιμές (κάτω του 2,5):  LT (2,4), HU (2,4), SI (2,2), CY (2,2), LV (1,9) 
 
Σχήμα 1: Σωρευτικοί πολλαπλασιαστές για τα κράτη αποδέκτες: 2020  
(Πρόγραμμα δαπανών συνοχής 2000-2006)  
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Βάσει κοινών υποθέσεων για το μέγεθος των μηχανισμών δευτερογενών 
επιδράσεων, τα στοιχεία αυτά υποδεικνύουν ότι ορισμένα κράτη αποδέκτες είναι 
αποτελεσματικότερα στη μετατροπή των δαπανών συνοχής σε αυξημένη παραγωγή 
από άλλα κράτη. Τα κράτη με τους υψηλότερους πολλαπλασιαστές είναι τα πλέον 
αποτελεσματικά. Καθώς μειώνεται ο πολλαπλασιαστής, μικρότερο μέρος των δαπανών 
συνοχής καταλήγει σε αυξημένη παραγωγή και εμφανίζεται ως κίνητρο όσον αφορά τη 
ζήτηση κατά τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης η οποία λήγει μετά το 2008, αλλά και ως 
αυξημένη ζήτηση για εισαγωγές. Ωστόσο, η ανάλυσή μας υποδεικνύει ότι σε κάθε 
περίπτωση, μια ένεση κεφαλαίων της τάξης του 1% του ΑΕγχΠ υπό τη μορφή 
δαπανών συνοχής θα δημιουργήσει μια απόδοση τουλάχιστον 2% του ΑΕγχΠ 
μακροπρόθεσμα, κυρίως ως αποτέλεσμα των δευτερογενών επιδράσεων όσον 
αφορά την προσφορά στην παραγωγή και την παραγωγικότητα. 
 
Μια τελευταία παρατήρηση σε σχέση με την ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων των 
δαπανών συνοχής είναι ότι το κατάλληλο μέγεθος των κρίσιμων παραμέτρων των 
δευτερογενών επιδράσεων (ήτοι το μέγεθος των ωφέλιμων δευτερογενών 
επιδράσεων που συνδέονται με τα βελτιωμένα αποθέματα υλικών υποδομών, 
ανθρώπινου κεφαλαίου και Ε&Α) δεν μπορεί να υπολογιστεί παρά κατά 
προσέγγιση. Οι επιλεγμένες τιμές μας είναι αντιπροσωπευτικές των μέσων τιμών 
που βρίσκονται στη διεθνή βιβλιογραφία η οποία σπανίως βασίζεται σε έρευνα που 
διεξήχθη στα κράτη αποδέκτες. Ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμη καμία τέτοια έρευνα στα νέα 
κράτη μέλη. Πράγματι, τα μοντέλα HERMIN είναι συχνά μεταξύ των πρώτων τέτοιων 
μοντέλων ορισμένων από τα νέα κράτη μέλη που είναι κατάλληλα για χρήση στη βαθιά 
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ανάλυση διαρθρωτικής πολιτικής και σε μεσοπρόθεσμες προβλέψεις. Ως αποτέλεσμα, πρέπει 
να εξετάσουμε την ευαισθησία των αποτελεσμάτων μας σε διακυμάνσεις των μεγεθών των 
παραμέτρων. Μια τέτοια ανάλυση δείχνει το προφανές: δηλαδή ότι όσο υψηλότερες είναι 
οι δευτερογενείς επιδράσεις τόσο μεγαλύτερες οι επιπτώσεις όσον αφορά την 
προσφορά στα κράτη αποδέκτες. 
 
Όσον αφορά το ερώτημα που εγείρεται στο Θέμα 3 (δηλαδή, Πώς η αύξηση των 
εισαγωγών διοχετεύεται ώστε να ενισχύσει τις εξαγωγές στα κράτη δωρητές;), οι 
προσομοιώσεις που διεξήχθησαν με τα μοντέλα HERMIN έδειξαν ότι σε κάθε 
περίπτωση, το καθαρό εμπορικό ισοζύγιο επιδεινώθηκε καθώς υλοποιούνταν τα 
προγράμματα δαπανών συνοχής. Ωστόσο, τονίσαμε ότι αυτό δεν θα πρέπει να 
ερμηνευθεί ως αποτέλεσμα καταναλωτικής τόνωσης, η οποία προκλήθηκε από τις δαπάνες 
συνοχής. Τα πραγματικά προγράμματα δαπανών συνοχής περιλαμβάνουν επενδυτικά σχέδια 
που δημιουργούν αυξημένες απαιτήσεις για κεφαλαιουχικά αγαθά και εξοπλισμό παραγωγής 
(αρχικά), και για καταναλωτικά αγαθά, μετά τη δαπάνη των μισθών από τους εργαζόμενους. 
 
Οι προσομοιώσεις HERMIN εντοπίζουν την επιδείνωση στο εμπορικό ισοζύγιο της 
αποδέκτριας χώρας κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, όπου οι πόροι βοηθούν να πληρωθούν 
οι εισαγωγές, και οι προκύπτουσες ολοκληρωμένες δραστηριότητες επενδύσεων αφήνουν 
ένα διαρκές πλεονέκτημα από την άποψη των περισσότερων και πιο ποιοτικών οδών και του 
πιο παραγωγικού και εκπαιδευμένου εργατικού δυναμικού. Μετά τη λήξη των 
προγραμμάτων, το καθαρό εμπορικό ισοζύγιο των αποδεκτριών οικονομικών επανέρχεται 
στο πλεόνασμα, σε σύγκριση με την περίπτωση «μη χρηματοδότησης». Είναι σημαντικό να 
υπογραμμίσουμε ότι ακόμη και κατά την περίοδο μετά τη λήξη των προγραμμάτων, οι 
περισσότερες από τις αποδέκτριες οικονομίες θα συνεχίσουν να παρουσιάζουν ευμεγέθη 
καθαρά εμπορικά ελλείμματα για κάποια περίοδο. Όμως οι προσομοιώσεις HERMIN 
υποδεικνύουν ότι οι βελτιώσεις όσον αφορά την προσφορά των μεταποιητικών και 
εμπορεύσιμων υπηρεσιών είναι πιθανό να διατηρούν ένα υψηλότερο ποσοστό 
ζήτησης εισαγωγών από τα μεγαλύτερα και πιο ανεπτυγμένα κράτη δωρητές. 
Ενόψει της ταχείας εμπορικής ολοκλήρωσης εντός της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς, 
μεγάλο μέρος αυτού του μελλοντικού εμπορίου θα είναι σε κεφαλαιουχικά αγαθά 
και σε ενδιάμεσα προϊόντα, και όχι απλώς σε τελικά ή καταναλωτικά αγαθά.   
 
Επί του παρόντος, το φαινόμενο αυτό εμφανίζεται στις προσομοιώσεις HERMIN υπό 
τη μορφή σταθερής υψηλής ζήτησης για τις εξαγωγές των δωρητριών χωρών, 
εφόσον τα κράτη αποδέκτες έχουν σημαντική εμπορική έκθεση στα κράτη δωρητές. 
Φυσικά, καθώς αναπτύσσονται τα κράτη αποδέκτες, θα είναι επίσης σε θέση να 
ανταγωνιστούν πιο αποτελεσματικά με τα κράτη δωρητές. Οι προσομοιώσεις 
HERMIN υποδεικνύουν ότι αυτό φαίνεται πως τείνει να εξελιχθεί σε μια ήπια 
κατάσταση θετικού τελικού αντίκτυπου, όπου τα κράτη δωρητές και τα κράτη 
αποδέκτες θα συνεχίσουν να κερδίζουν. Και καθώς πραγματοποιείται η σύγκλιση, 
τουλάχιστον σε εθνικό επίπεδο, η ισορροπία μεταξύ «καθαρών δωρητών» και 
«καθαρών δικαιούχων» θα βελτιωθεί ακόμη περισσότερο.  
 
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την Εσθονία ως παράδειγμα αυτής της διαδικασίας. Από το 
Σχήμα 7, πλαίσιο (δ) για την Εσθονία, βλέπουμε ότι το εμπορικό ισοζύγιο επιδεινώθηκε κατά 
περίπου 0,8 ποσοστιαίες μονάδες (όπου το εμπορικό ισοζύγιο εκφράζεται ως ποσοστό του 
ΑΕγχΠ). Αυτή η επιδείνωση συνεχίστηκε και αυξήθηκε, φτάνοντας το 1,2 τοις εκατό του 
ΑΕγχΠ το έτος 2007 και παραμένοντας υψηλή στο 1 τοις εκατό του ΑΕγχΠ το 2008. Αμέσως 
μετά τη λήξη του προγράμματος 2000-2006 στο τέλος του 2008, η επιδείνωση του 
εμπορικού ισοζυγίου που προκλήθηκε από τις δαπάνες συνοχής εξαφανίζεται, και οι 
βελτιωμένες δυνατότητες προσφοράς της οικονομίας σημαίνουν ότι υπάρχει μια μέτρια 
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βελτίωση στο εμπορικό ισοζύγιο της τάξεως του 0,4 τοις εκατό του ΑΕγχΠ την περίοδο μετά 
τη λήξη των προγραμμάτων.   
 
Ο αντίκτυπος στο καθαρό εμπορικό ισοζύγιο παρουσιάστηκαν και για τα 
δεκατέσσερα κράτη αποδέκτες στα γραφήματα που περιέχονται στο Σχήμα 7 του 
Κεφαλαίου 4. Σε κάθε περίπτωση, το εμπορικό ισοζύγιο επιδεινώνεται κατά τη διάρκεια της 
φάσης υλοποίησης (2000-2008), καθώς πραγματοποιούνται πραγματικές επενδύσεις και τα 
κεφαλαιουχικά και άλλα αγαθά και υπηρεσίες εισάγονται σε περιπτώσεις που δεν παράγονται 
τοπικά. Φυσικά, αυτή η αυξημένη ζήτηση για εισαγωγές από τα κράτη αποδέκτες μπορεί να 
ικανοποιηθεί δυνητικά από οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο, και όχι απλώς με αυξημένες 
εξαγωγές από τα έντεκα κράτη δωρητές. Ποιο ποσοστό προέρχεται από εξαγωγές από τα 
κράτη δωρητές καθορίζεται από την υπάρχουσα εμπορική έκθεση των κρατών αποδεκτών 
στα κράτη δωρητές, και αυτό συνοψίζεται στο Σχήμα 2, το οποίο αναπαράγεται από το 
Κεφάλαιο 3. 
 
Σχήμα 2: Ποσοστό των συνολικών εξαγωγών των κρατών δωρητών προς τα κράτη 
αποδέκτες (2007)  
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Κατά συνέπεια, τα κράτη δωρητές που έχουν υψηλή εμπορική έκθεση στα κράτη 
δικαιούχους (Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία, συγκεκριμένα) θα είναι οι πιθανοί 
δικαιούχοι της αυξημένης ζήτησης για εισαγωγές που προέρχεται από τα κράτη 
αποδέκτες. Φυσικά, το εμπόριο είναι μια αμφίδρομη διαδικασία. Καθώς οι οικονομίες των 
κρατών αποδεκτών αρχίζουν να ωφελούνται από τις βελτιώσεις όσον αφορά την προσφορά 
που συνδέονται με τις δαπάνες συνοχής, είναι πιθανό με τη σειρά τους να κάνουν 
περισσότερες εξαγωγές προς τα κράτη δωρητές. Πράγματι, στο Κεφάλαιο 3 δείξαμε ότι τα 
κράτη δωρητές αντιπροσωπεύουν ένα πολύ υψηλότερο μερίδιο των εξαγωγικών αγορών για 
τα κράτη αποδέκτες από ό,τι τα κράτη αποδέκτες για τα κράτη δωρητές. Συνεπώς, αυτό που 
έχει σημασία είναι ο καθαρός αντίκτυπος στο εμπόριο των κρατών αποδεκτών και των 
κρατών δωρητών. Η ανάλυσή μας έδειξε ότι όλα τα κράτη αποδέκτες παρουσιάζουν 
εμπορικά ελλείμματα (σε σχέση με την υπόθεση της μη ύπαρξης δαπανών συνοχής) κατά τη 
διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος, και ότι αυτό μετατρέπεται σε καθαρό εμπορικό 
πλεόνασμα (και πάλι, σε σχέση με την υπόθεση της μη ύπαρξης δαπανών συνοχής). 
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Μπορούμε να συνοψίσουμε ως εξής. Κυρίως κατά τη διάρκεια της περιόδου 
υλοποίησης του προγράμματος 2000-2006 οι δαπάνες συνοχής χρησιμεύουν για 
την τόνωση της ζήτησης για εισαγωγές από τα κράτη αποδέκτες. Καθώς 
απορροφούνται οι πόροι, η ζήτηση στην αποδέκτρια οικονομία υπερβαίνει την 
προσφορά, και αυτό εμφανίζεται ως επιδείνωση του εμπορικού ισοζυγίου. Η 
ζήτηση τείνει να αντιδρά άμεσα, επομένως απαιτείται κάποιος χρόνος για να 
λειτουργήσουν οι διαδικασίες ενίσχυσης όσον αφορά την προσφορά, καθώς η 
οικονομία αναδιαρθρώνεται. Το κύριο στοιχείο αυτής της αναδιάρθρωσης λαμβάνει 
τη μορφή αυξημένης ικανότητας στις υπηρεσίες μεταποίησης και τις υπηρεσίες 
εντός του εμπορικού τομέα, και υψηλότερης παραγωγικότητας. Τα συνοπτικά 
μεγέθη για κάθε κράτος αποδέκτη παρουσιάστηκαν στο Σχήμα 7.   
 
Μετά τη λήξη των δαπανών συνοχής στο τέλος του 2008, το κίνητρο όσον αφορά τη ζήτηση 
εξαφανίζεται και παραμένει μόνο η μακροπρόθεσμη ενίσχυση της προσφοράς. Αυτό είναι 
αποτέλεσμα των δευτερογενών οφελών από τα βελτιωμένα αποθέματα υλικών υποδομών, 
ανθρώπινων πόρων και Ε&Α που χρηματοδοτήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου 2000-
2008 από τη ροή των δαπανών συνοχής. Μολονότι τα «αποθέματα» αυτά χάνουν σιγά σιγά 
την αξία τους με το πέρασμα του χρόνου, τα δευτερογενή οφέλη τους είναι μακροπρόθεσμα, 
αν και μέτρια.   
 
Η ανάλυσή μας αναφέρεται στους αντίκτυπους της περιόδου προγραμματισμού 2000-2006, 
η οποία συνεχίζεται ως το τέλος του 2008 σύμφωνα με τον λεγόμενο κανόνα «n+2». Η 
τρέχουσα περίοδος προγραμματισμού 2007-2013 ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2007 και 
συνέπεσε με τα δύο τελευταία έτη («n+2») της προηγούμενης περιόδου προγραμματισμού. 
Οι δαπάνες συνοχής στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος συνήθως συνεχίζονται από το 
σημείο όπου σταμάτησαν τα προηγούμενα προγράμματα. Στο παράρτημα 2 της έκθεσής μας 
παρουσιάζουμε μια σύνοψη της ανάλυσής μας για τους αντίκτυπους των δύο περιόδων 
προγραμματισμού, 2000-2006 και 2007-2013, που θεωρούνται ουσιαστικά ένα ενιαίο 
πρόγραμμα δαπανών συνοχής με διάρκεια από το 2000 ως το 2015. Το μοτίβο των 
αντίκτυπων είναι πολύ παρόμοιο με εκείνο του προγράμματος 2000-2006. Όμως το τρέχον 
πρόγραμμα απευθύνεται πολύ συγκεκριμένα στα νέα κράτη μέλη, ο εμπορικός 
προσανατολισμός των οποίων τείνει να είναι διαφορετικός από αυτόν των παλαιών κρατών 
αποδεκτών (Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία και Ισπανία).   
 
Δευτερογενείς επιδράσεις στα κράτη δωρητές 

 
Όσον αφορά το Θέμα 1 Ποιες είναι οι επιδράσεις στο ΑΕγχΠ των κρατών δωρητών 
από τις δευτερογενείς επιδράσεις των δαπανών συνοχής; υπογραμμίζουμε ότι 
οιεσδήποτε τέτοιες επιδράσεις θα είναι παροδικές στην καλύτερη περίπτωση. 
Δείξαμε ότι υπάρχει ένας μεσοπρόθεσμος αντίκτυπος στο επίπεδο της 
δραστηριότητας των κρατών αποδεκτών (π.χ. ΑΕγχΠ, απασχόληση, 
παραγωγικότητα, κλπ.), αλλά κανένας μακροπρόθεσμος αντίκτυπος στον ρυθμό 
οικονομικής μεγέθυνσης των κρατών αποδεκτών. Συνεπώς, οποιαδήποτε 
δευτερογενής επίδραση από τα κράτη αποδέκτες θα έχει επίσης μεσοπρόθεσμη 
διάρκεια παρά αντίκτυπο στον ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης των κρατών 
δωρητών.  
 
Οι προσομοιώσεις μας που βασίζονται στο HERMIN υποδεικνύουν ότι στα έτη υλοποίησης 
των προγραμμάτων δαπανών συνοχής, υπάρχει θετικός αντίκτυπος των δευτερογενών 
επιδράσεων ενίσχυσης του εμπορίου από τα κράτη αποδέκτες στα κράτη δωρητές. Ωστόσο, 
αυτός αντισταθμίζεται εντελώς από τον αρνητικό αντίκτυπο στις δωρήτριες οικονομίες που 
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πρέπει να χρηματοδοτήσουν την εισφορά στον προϋπολογισμό αυξάνοντας τους φόρους. 
Στις προσομοιώσεις μας χρηματοδοτήσαμε την εισφορά στον προϋπολογισμό της ΕΕ στα 
κράτη δωρητές αυξάνοντας έναν φορολογικό συντελεστή. Θα μπορούσαμε να έχουμε 
μειώσει επίσης τις δημόσιες δαπάνες στο κράτος δωρητή τόσο ώστε να χρηματοδοτήσουμε 
την εισφορά στον προϋπολογισμό. Ο αρνητικός οικονομικός αντίκτυπος στη δωρήτρια 
οικονομία μοιάζει πολύ και στις δύο περιπτώσεις.   
 
όλες οι επιδράσεις στα κράτη δωρητές παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 5, Σχήμα 14, 
όπου μπορούμε να δούμε ακριβώς πώς επηρεάζονται το ΑΕγχΠ και η απασχόληση 
στα κράτη δωρητές. Είναι σαφές ότι ορισμένα κράτη δωρητές ωφελούνται από τις 
έμμεσες δευτερογενείς επιδράσεις περισσότερο από άλλα. Για παράδειγμα, η Γαλλία, 
το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία δεν υπέστησαν κανέναν σημαντικό αρνητικό 
αντίκτυπο στη μεγέθυνση ή στην απασχόληση κατά τη διάρκεια του προγράμματος 
δαπανών συνοχής 2000-2006, είτε κατά τη διάρκεια της υλοποίησης (όπου είχαν να 
κάνουν καθαρές εισφορές στον προϋπολογισμό) είτε μετά την υλοποίηση (όπου υποθέτουμε 
ότι η εισφορά στον προϋπολογισμό έχει λήξει). 
 
Στις Κάτω Χώρες και το Λουξεμβούργο, από την άλλη πλευρά, σημειώθηκαν 
αρνητικές επιπτώσεις στο ΑΕγχΠ και την απασχόληση κατά τη διάρκεια της 
περιόδου 2000-2008, κατά την οποία υποτίθεται ότι έκαναν καθαρές εισφορές στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ. Αυτό οφείλεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων όπως το 
μέγεθος της συνεισφοράς, η δομή αυτών των δύο οικονομιών και ο εμπορικός 
προσανατολισμός στα κύρια κράτη αποδέκτες στην Ανατολική και Νότια Ευρώπη. 
Όμως ακόμη και στην περίπτωση των Κάτω Χωρών, όπου ο αρνητικός αντίκτυπος 
στο ΑΕγχΠ ήταν ο μεγαλύτερος, το επίπεδο του ΑΕγχΠ μειώθηκε το πολύ κατά 
περίπου 0,8 τοις εκατό. Ο αντίκτυπος στα άλλα κράτη δωρητές βρίσκεται μεταξύ 
των άκρων της Γαλλίας, αφενός, και των Κάτω Χωρών, αφετέρου.   
 
Όσον αφορά το ερώτημα που εγείρεται στο Θέμα 5 Πόσες θέσεις εργασίας στα 
κράτη μέλη δωρητές εξαρτώνται από προγράμματα δαπανών συνοχής;, 
υπογραμμίζουμε στο Κεφάλαιο 5 ότι το ερώτημα της εξάρτησης των θέσεων 
εργασίας στα κράτη δωρητές και η σύνδεσή του με τα προγράμματα δαπανών 
συνοχής, πρέπει να εξεταστεί με προσοχή. Πρέπει να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ 
των αριθμών της συνολικής απασχόλησης στην οικονομία του κράτους δωρητή ή σε 
ορισμένους τομείς της οικονομίας, και της ειδικής απασχόλησης στον χώρο της 
εργασίας που συνδέεται με τομείς οι οποίοι εμπλέκονται στο εμπόριο με τα κράτη 
αποδέκτες. Συνεπώς, ακόμη και στην περίπτωση των Κάτω Χωρών, όπου ο γενικός 
αντίκτυπος στην συνολική απασχόληση διαπιστώθηκε αρνητικός (βλ. Σχήμα 14, 
πλαίσιο (δ)), είναι ακόμη πιθανό να υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις εργασίας που 
εξαρτώνται από τις δευτερογενείς συνέπειες των δαπανών συνοχής στις Κάτω 
Χώρες. Εντούτοις, ο γενικός αντίκτυπος είναι αρνητικός. Ακόμη και στην περίπτωση 
της Γαλλίας, όπου ο συνολικός αντίκτυπος των δευτερογενών επιδράσεων των 
δαπανών συνοχής και της απαίτησης χρηματοδότησης του προϋπολογισμού στους 
συνολικούς αριθμούς των απασχολούμενων  ήταν θετικός, υπάρχουν πιθανώς 
ορισμένες θέσεις εργασίας που απειλούνται από το εμπόριο με τα κράτη αποδέκτες, 
και ορισμένες θέσεις εργασίας που επηρεάζονται αρνητικά από την ανάγκη 
αύξησης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων προκειμένου να 
χρηματοδοτηθεί η συνεισφορά στον προϋπολογισμό της ΕΕ.   
 
Τα αποτελέσματα που αφορούν το τελευταίο ερώτημα του μακροοικονομικού 
επιπέδου το οποίο εγείρεται στο Θέμα 6 Ποια είναι η επίπτωση των μεταφορών των 
δαπανών συνοχής στις ταμειακές ροές; ερμηνεύονται σε σχέση με τρία μέτρα: το 
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καθαρό εμπορικό ισοζύγιο· τα δημόσια οικονομικά του δημοσίου τομέα· και τα 
κέρδη του εταιρικού τομέα. Τα αποτελέσματα των αντίκτυπων σε όλα αυτά τα μέτρα 
παρουσιάζονται στο Σχήμα 20 στο Κεφάλαιο 5. Χρησιμοποιώντας ως τυπικό παράδειγμα 
τη Γερμανία, ο αντίκτυπος των δαπανών συνοχής (π.χ., ο καθαρός αντίκτυπος της 
χρηματοδότησης της εισφοράς στον προϋπολογισμό και ο αντίκτυπος των εμπορικών 
δευτερογενών επιδράσεων από τα κράτη αποδέκτες) στο γερμανικό καθαρό εμπορικό 
ισοζύγιο είναι ομοιόμορφα θετικός, αλλά ενισχύεται μόνο από ένα ανώτατο 0,2 τοις εκατό 
του ΑΕγχΠ (το 2004). Οι συνέπειες στα δημόσια οικονομικά είναι επίσης μικρές, και δείχνουν 
ότι η απαίτηση κρατικού δανεισμού, εκφρασμένη ως ποσοστό του ΑΕγχΠ, αυξήθηκε 
ελαφρώς για τα έτη 2000-2008, και έπεσε ελαφρώς στη συνέχεια (και τα δύο σε σχέση με τη 
γραμμή βάσης μη ύπαρξης πολιτικής). Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε το έτος 2003, 
αλλά ήταν μόλις 0,1 εκατοστιαία μονάδα. Τέλος, τα εταιρικά κέρδη μειώθηκαν ελαφρώς κατά 
τη διάρκεια της περιόδου 2000-2008, και βελτιώθηκαν στη συνέχεια. Δεδομένου του μικρού 
μεγέθους των επιπτώσεων αυτών, είναι δύσκολο να συναχθούν ακλόνητα συμπεράσματα 
όσον αφορά το Θέμα 6· το μόνο που μπορούμε να δηλώσουμε είναι ότι οι επιπτώσεις των 
ταμειακών ροών είναι πολύ μικρές, και πιθανότατα εντός του ενδεχόμενου 
περιθωρίου σφάλματος που περιβάλλει τη δομή και τη λειτουργία των μοντέλων 
HERMIN. Παρόμοια συμπεράσματα εφαρμόζονται σε όλα τα υπόλοιπα δέκα κράτη δωρητές. 
 
Συμπεραίνουμε ότι στις περιπτώσεις εννέα από τα κράτη δωρητές (π.χ. με εξαίρεση 
τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο), το κόστος υποστήριξης των προγραμμάτων 
δαπανών συνοχής στα κράτη αποδέκτες αποτελεί μικρή επιβάρυνση από την άποψη 
της απώλειας ΑΕγχΠ και απασχόλησης, μια ελαφρώς υψηλότερη απαίτηση 
δανεισμού του δημοσίου τομέα και χαμηλότερα εταιρικά κέρδη κατά τη διάρκεια 
των ετών υλοποίησης 2000-2008, αλλά ένα ελαφρώς βελτιωμένο εμπορικό 
ισοζύγιο. Στις εξαιρετικές περιπτώσεις της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, οι 
συνέπειες αυτές είναι κατά κύριο λόγο θετικές, ακόμη και στη διάρκεια της περιόδου 
υλοποίησης. Στα μετά την υλοποίηση έτη, από το 2008 κι εξής, οι συνέπειες αυτές 
αποδεικνύονται όλες θετικές, αλλά είναι μικρού μεγέθους. Επομένως, υπάρχουν 
αποτελέσματα αναδιανομής που συνδέονται με τη στήριξη των προγραμμάτων δαπανών 
συνοχής. Η διαδικασία αυτή οδηγεί σε μια μέτριας έκτασης μεταφορά πόρων από τα κράτη 
δωρητές στα κράτη αποδέκτες.   
 
Το ζήτημα του αντίκτυπου σε μικροοικονομικό επίπεδο 

Το Θέμα 4 εγείρει το ερώτημα: Ποιο είναι το μερίδιο των μειζόνων συμβάσεων 
δημοσίων προμηθειών που έχουν ανατεθεί σε επιχειρήσεις από τα κράτη δωρητές; 
Για να απαντηθεί το ερώτημα αυτό απαιτείται πρόσβαση στα δεδομένα που 
αφορούν μεμονωμένους αναδόχους και την χώρα προέλευσής τους. Μετά από 
εκτεταμένες έρευνες στο επίπεδο της Επιτροπής, σε εθνικό και ακόμη και σε 
περιφερειακό επίπεδο, στα κράτη δωρητές και στα κράτη αποδέκτες, καταλήξαμε 
τελικά στο συμπέρασμα ότι τα δεδομένα για μεμονωμένους αναδόχους δεν 
καταγράφονται ούτε δημοσιεύονται. Ένας λόγος για την έλλειψη δεδομένων είναι ότι οι 
μεμονωμένοι ανάδοχοι δεν θεωρούνται δικαιούχοι των δαπανών συνοχής της ΕΕ, και ότι 
όλες οι συμβάσεις ανατίθενται από πολλά διαφορετικά επίπεδα εθνικών και τοπικών 
διοικήσεων. Οι βελτιώσεις στη συλλογή δεδομένων την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, 
2007-2013, έχουν αντιμετωπίσει μόνο εν μέρει αυτή την έλλειψη δεδομένων. Αποδείχθηκε 
αδύνατο, εντός των χρονικών και των δημοσιονομικών ορίων της σύμβασης, να διοργανωθεί 
μια ξεχωριστή έρευνα για τη συγκέντρωση αυτών των δεδομένων. 

Ακόμη και η γνώση της εθνικότητας των κύριων αναδόχων θα έδινε ελάχιστες 
πληροφορίες για τα πιθανά δημοσιονομικά οφέλη για τον ανάδοχο ή τη χώρα 
προέλευσης. Η ανάλυση όλων των υπεργολαβικών δραστηριοτήτων πρέπει να 
ληφθεί υπόψη, όπου πολλές από αυτές είναι πιθανό να προέρχονται από το κράτος 
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αποδέκτη στο οποίο υλοποιείται το σχέδιο. Αυτή η μη ικανοποιητική κατάσταση 
πρέπει να αντιμετωπιστεί με συστηματικότερη συλλογή δεδομένων σε επίπεδο 
σχεδίου, τόσο στο πλαίσιο της ανάλυσης κόστους-ωφέλειας του σχεδίου όσο και 
για τον προσδιορισμό των εταιρειών που επωφελούνται τελικά από σχέδια 
χρηματοδοτούμενα από τις δαπάνες συνοχής. 

 
Συστάσεις 

Οι συστάσεις μας αφορούν τα διάφορα στάδια της ανάλυσης, ξεκινώντας με την 
γενική έλλειψη εκτίμησης του αντικτύπου των δαπανών συνοχής σε επίπεδο 
σχεδίου ή σε μικροοικονομικό επίπεδο. Οι αξιολογήσεις σε μακροοικονομικό επίπεδο 
εξαρτώνται αποφασιστικά από την πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν τις λεπτομέρειες 
για τον τρόπο σχεδιασμού και υλοποίησης των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής και 
από τη γνώση της ποιότητας μιας σειράς αντιπροσωπευτικών σχεδίων από καθεμία από τις 
τρεις οικονομικές κατηγορίες επενδύσεων. Ο κίνδυνος είναι ότι τα ανεπαρκώς σχεδιασμένα 
προγράμματα και τα ανεπαρκή κριτήρια επιλογής σχεδίων θα οδηγήσουν σε 
μακροοικονομικό αντίκτυπο του προγράμματος περιορισμένο κυρίως στην περίοδο 
υλοποίησης, και θα έχουν ισχνά (ή μηδενικά) μακροπρόθεσμα οφέλη όσον αφορά την 
προσφορά. Συστήνουμε θερμά η διεξαγωγή μιας τέτοιας ανάλυσης να αποτελέσει επίσημο 
μέρος των μελλοντικών διαδικασιών εφαρμογής και υλοποίησης προγραμμάτων, και να 
διεξάγεται παράλληλα με τις τυποποιημένες κατευθυντήριες γραμμές που θα ορίζει η 
Επιτροπή. 
 
Μια πολύ συναφής σύσταση αφορά την απαίτηση να μπορούμε να προσδιορίσουμε 
τους μεμονωμένους αναδόχους που επιλέγονται για τη διεξαγωγή των κύριων 
έργων δημοσίων προμηθειών, ιδίως στους τομείς των υλικών υποδομών και των 
σημαντικών προγραμμάτων κατάρτισης. Η αδυναμία μας να απαντήσουμε στο ερώτημα 
που τίθεται στο Θέμα 4 οφείλεται στην παντελή έλλειψη τέτοιων δεδομένων στον δημόσιο 
τομέα. Συνιστούμε να ζητηθεί από τις διαχειριστικές αρχές σε όλα τα κράτη αποδέκτες να 
τεκμηριώσουν τους κύριους αναδόχους που έχουν επιλεγεί για την εκτέλεση μεγάλων έργων 
δημοσίων προμηθειών με τη χώρα προέλευσής τους, και να απαιτηθεί από αυτούς τους 
κύριους αναδόχους να προσδιορίσουν και να δηλώσουν το μέρος του προϋπολογισμού του 
έργου που θα διατεθεί στους υπεργολάβους, η εθνική ταυτότητα των οποίων πρέπει επίσης 
να καταγράφεται. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να αρχίσουμε να εκτιμούμε πώς 
οι συνδεδεμένες δαπάνες συνοχής διανεμήθηκαν πραγματικά μεταξύ των κρατών μελών 
δωρητών και αποδεκτών για τα μείζονα έργα δημοσίων προμηθειών. Συνολικά, οι δύο 
ανωτέρω συστάσεις θα διεύρυναν σημαντικά τη βάση γνώσεων που έχει στη διάθεσή της η 
Επιτροπή καθώς ασκεί την εποπτεία των προγραμμάτων δαπανών συνοχής.   
 
Η επόμενη σύστασή μας αφορά τον τρόπο με τον οποίο τα διάφορα προγράμματα 
δαπανών συνοχής έχουν αναλυθεί ξεχωριστά το ένα από το άλλο στο παρελθόν. 
Στην έκθεσή μας, μας ζητήθηκε να διεξάγουμε, ουσιαστικά, μια εκ των υστέρων ανάλυση 
αντίκτυπου του προγράμματος 2000-2006, η περίοδος υλοποίησης του οποίου κάλυπτε τα 
έτη 2000-2008.  Πρόκειται για μια διόλου ικανοποιητική και επιστημονική προσέγγιση, η 
οποία καθοδηγείται από τις διοικητικές απαιτήσεις να αιτιολογούνται επισήμως οι 
προϋπολογισμοί που διατίθενται σε κάθε ξεχωριστή περίοδο προγραμματισμού. Στην 
πραγματικότητα, οι διάφοροι γύροι των δαπανών συνοχής δεν είναι απομονωμένοι 
μεταξύ τους στην πράξη, αλλά αποτελούν μια αλληλουχία στενά διασυνδεόμενων 
επενδυτικών σχεδίων, πολλά από τα οποία εκτείνονται σε πολλές περιόδους 
προγραμματισμού. Συνιστούμε όλες οι μελλοντικές αναλύσεις αντίκτυπου να 
δίδουν ιδιαίτερη προσοχή στη συνέχεια μεταξύ των παρελθόντων και των 
σημερινών προγραμμάτων δαπανών συμμετοχής. Ένα παράδειγμα των λόγων που το 
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καθιστούν σημαντικό ήταν η περίπτωση στην οποία εξετάσαμε τις διαδοχικές συνέπειες των 
περιόδων προγραμματισμού 2000-2006 και 2007-2013 από την άποψη των δευτερογενών 
οφελών για τη Γερμανία. Μεμονωμένα, διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν αρνητικές επιδράσεις του 
προγράμματος 2000-2006 για τη Γερμανία κατά τη διάρκεια των ετών υλοποίησης 2000-
2008, και οι επιδράσεις εξελίχθησαν σε θετικές μόνο κατά τη μετά την υλοποίηση περίοδο. 
Αν είχαμε αναλύσει τις επιδράσεις της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 μεμονωμένα, θα 
καταλήγαμε σε παρόμοιο αποτέλεσμα. Ωστόσο, όταν εξετάσαμε διαδοχικά και τα δύο 
προγράμματα, οι επιδράσεις παρέμειναν θετικές για τη Γερμανία, ακόμη και κατά τη διάρκεια 
της φάσης υλοποίησης του προγράμματος 2007-2013 (δηλαδή τα έτη 2009-2015) όπου 
έγιναν οι συνεισφορές στον προϋπολογισμό. 
 
Τέλος, κάνουμε μια γενικότερη σύσταση βασισμένη στο γεγονός ότι οι 
δευτερογενείς επιπτώσεις των δαπανών συνοχής στα κράτη δωρητές είναι τόσο 
μικρές που υπάρχει κίνδυνος τα προγράμματα αυτά να θεωρηθούν ασήμαντα για τα 
κράτη δωρητές. Θα ήταν πιο λογικό να μελετήσουμε τις επιδράσεις των δαπανών 
συνοχής εντός του ευρύτερου πλαισίου της προοδευτικής εμβάθυνσης της Ενιαίας 
Ευρωπαϊκής Αγοράς και των προοπτικών της υιοθέτησης του ευρώ από τα νέα 
κράτη μέλη, πιθανώς κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού. 
Όταν θέτει κανείς το ερώτημα: «ποιες είναι οι επιπτώσεις των δαπανών συνοχής, πέρα από 
οποιαδήποτε άλλη αλλαγή;», οι επιδράσεις τείνουν να είναι σχετικά μικρές. Αλλά, η 
μεμονωμένη μελέτη των προγραμμάτων δαπανών συνοχής ενέχει τον κίνδυνο να μη 
ληφθούν υπόψη τα γενικότερα οφέλη που απορρέουν από την ενίσχυση των 
ανταγωνιστικών επιδόσεων των κρατών αποδεκτών. Ειδικότερα, μπορεί να οδηγήσει στην 
παραμέληση των ευκαιριών που ανοίγονται για στενότερους, αμοιβαία ωφέλιμους δεσμούς 
μεταξύ των κρατών αποδεκτών και των κρατών δωρητών υπό τη μορφή διεθνώς κινητών 
επενδύσεων, υπο-προσφοράς ειδικών, μετακίνησης εργαζομένων με ειδικευμένες γνώσεις 
και εμπειρία, επιπροσθέτως των αμεσότερων επιδράσεων όσον αφορά την αυξημένη ζήτηση 
εισαγωγών που εξετάσαμε σε αυτή την έκθεση. 


