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SAMENVATTING 
 
Achtergrond 
In dit rapport wordt geanalyseerd welke gevolgen de donorlidstaten 
waarschijnlijk hebben ondervonden van de EU-activiteiten die in de 
programmeringsperiode 2000-2006 ten behoeve van de cohesie zijn uitgevoerd.  
De als “donorlanden” betitelde groep landen bestaat uit de elf lidstaten die een 
nettobijdrage aan de EU-begroting hebben geleverd (netto, omdat ontvangsten in het 
kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid in mindering zijn gebracht).  In 
afnemende volgorde van de omvang van hun nettobijdrage, uitgedrukt in euro, gaat het 
om: Duitsland, Frankrijk, Nederland, Italië, Groot-Brittannië, Zweden, België, Oostenrijk, 
Denemarken, Luxemburg en Finland. 
 
De groep “ontvangende landen” omvat alle landen – veertien in totaal – die in de 
programmeringsperiode 2000-2006 waren aangewezen als doelstelling 1-landen: Cyprus, 
de Tsjechische Republiek, Estland, Griekenland, Spanje, Hongarije, Ierland, Litouwen, 
Letland, Malta, Polen, Portugal, Slovenië en Slowakije. 
 
Voor onze analyse van de waarschijnlijke effecten van de cohesie-uitgaven op de 
donorlanden moesten de onderstaande zes grote thema’s (of vragen) worden 
onderzocht: 
 
Thema 1: Hoeveel economische groei in de donorlanden kan worden toegeschreven aan 
maatregelen in de ontvangende landen die met cohesiemiddelen zijn gefinancierd?  
 
Thema 2: Welke invloed hebben maatregelen ten behoeve van de cohesie op de 
economische aggregaten en de structuur van de ontvangende economie? Meer in het 
bijzonder: welk deel van de cohesiesubsidies wordt omgezet in vraag en productie?  
 
Thema 3: Hoe groot is het aandeel aan cohesiemiddelen dat naar welvarender regio’s 
weglekt via een grotere vraag naar invoergoederen uit die regio’s? Welke ontwikkeling van 
de invoer uit de donorlanden valt te verwachten tegenover een situatie waarin geen 
structuurmiddelen worden verstrekt?  
 
Thema 4: Hoe hoog is het percentage contractanten uit donorlanden aan wie grote 
overheidsopdrachten zijn gegund die gedeeltelijk met cohesiegelden zijn gefinancierd?  
 
Thema 5: Hoeveel banen in de donorlidstaten zijn afhankelijk van financiële transfers in 
het kader van het cohesiebeleid?  
 
Thema 6: Wat is het effect dat transferbetalingen ten behoeve van de cohesie hebben op 
de kasstromen?  
 
In dit rapport worden deze thema’s niet in bovenstaande volgorde behandeld, omdat het 
onderzoek moet aansluiten bij de manier waarop de onderliggende economische processen 
zich afspelen.  In de eerste fase van onze analyse gaat het daarom om de feitelijke 
gegevens over de begrotingsbijdrage van de donorlanden en de wijze waarop een deel van 
de totale EU-begroting in de vorm van cohesie-uitgaven wordt besteed aan het 
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ondersteunen van investeringen en andere economische activiteiten in de ontvangende 
landen.  Deze gegevens zullen de leden van het Europees Parlement ongetwijfeld bekend 
zijn, maar worden hier samengevat omdat zij als kwantitatieve inputs voor de verdere 
analyse dienen. 
 
Als volgende stap moet worden onderzocht hoe de cohesieprogramma’s in de ontvangende 
landen worden uitgevoerd en hoe zij van invloed kunnen zijn op de economische prestaties 
van die landen.  Met name moet worden vastgesteld welke potentieel gunstige 
overloopeffecten (“spillover”) zich voordoen op de economie van de donorlanden.  Met dit 
deel van het onderzoek wordt ingegaan op de in Thema 2 en 3 gestelde vragen over de 
gevolgen voor de ontvangende landen. 
 
Pas na bestudering van de rechtstreekse gevolgen voor de ontvangende staten kunnen de 
donorlanden onder de loep worden genomen en de overloopeffecten van de ontvangende 
naar de donorstaten in kaart worden gebracht.  De uitgangssituatie is dat de donorlanden 
de lasten moeten dragen door een nettobijdrage in de EU-begroting te storten.  De 
eventuele latere overloopeffecten als gevolg van de uitvoering van de cohesieprogramma’s 
kunnen compensatie bieden voor een deel van de onkosten voor de donors in verband met 
de begrotingsfinanciering.  Het totale effect op een donorland kan per saldo negatief of 
positief uitvallen.  Met dit deel van het onderzoek wordt ingegaan op de in Thema 1, 5 en 6 
gestelde vragen over de gevolgen voor de donorlanden. 
 
Tot slot is er thema 4, dat van een andere orde is dan de overige vijf, die gezien kunnen 
worden als “macrothema’s”.  Methodologisch beweegt ons analytisch onderzoek zich op 
twee afzonderlijke niveaus. Op macro-economisch niveau heeft de analyse betrekking op 
de geaggregeerde baten voor de ontvangende en donorlanden, gemeten als effecten op 
macro-economische variabelen (bbp, werkgelegenheid enz.). Dit omvat de thema’s 1-3 
plus de thema’s 5 en 6. Op micro-economisch niveau richt de analyse zich op de baten voor 
afzonderlijke bedrijven in de donorlanden die voortvloeien uit de uitvoering van bepaalde 
soorten maatregelen en projecten in het kader van cohesieprogramma’s. Daartoe moet 
worden vastgesteld aan welke bedrijven en consortia in de donorlanden grote 
overheidsopdrachten zijn gegund die gedeeltelijk met cohesiegelden zijn gefinancierd.  
 
Nog een laatste opmerking, voordat wij de belangrijkste bevindingen kort samenvatten.  
Deze betreft de modelmethodologie die wij op de vijf “macrothema’s” hebben toegepast.  
Bij de analyse moet gebruik worden gemaakt van modellen, omdat het onmogelijk is de 
effecten van het cohesiebeleid te verklaren als alleen wordt gekeken naar de resultaten op 
het gebied van bbp-groei, aantallen werknemers enz.  Voor de jaren 2000-2008 kennen we 
weliswaar omvang en groeipercentage van het bbp in alle ontvangende en donorlanden1, 
maar we kunnen niet bepalen welk gedeelte van de groei is toe te schrijven aan 
steunprogramma’s ten behoeve van de cohesie. Ook veel andere externe en interne 
factoren waren in de periode 2000-2008 aan verandering onderhevig en dat zal in de 
toekomst zo blijven, dus door alleen naar de ruwe gegevens te kijken, kan de specifieke rol 
van de cohesie-uitgaven niet worden achterhaald.  Daarom moet gebruik worden gemaakt 
van formele modellen voor de economie van de ontvangende en donorstaten.  Het door ons 
gekozen modelkader heet HERMIN en is sinds eind jaren ’80 in gebruik op het gebied van 
cohesie2.  De lezer vindt gedetailleerde uitleg over onze modelmethodologie in hoofdstuk 3 

                                                 
1  Uit nationale bronnen en van EUROSTAT zijn voor alle landen tot 2007 officiële cijfers inzake de nationale 

rekeningen beschikbaar.  Tevens zijn er goede ramingen beschikbaar voor vele indicatoren van de 
economische prestaties in 2008.   

2  Zie Bradley, 2006 voor een overzicht van eerdere toepassing van HERMIN voor de analyse van de effecten van 
cohesie-uitgaven.  Bradley en Untiedt, 2008 biedt een volledig gebruikershandboek voor het HERMIN-systeem 
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van dit rapport, een korte beschrijving in bijlage 1 en de relevante verwijzingen naar 
academische en andere publicaties in de bibliografie.   
 
 
De steunverlening 

De hoogte van de nettobegrotingsbijdragen van de donorlanden loopt uiteen.  Men kan de 
absolute bedragen in euro op een rijtje zetten, maar het is zinvoller de bijdragen te bezien 
als percentage van het bbp van elk donorland.  Evenzo is het nuttig de ontvangsten in het 
kader van cohesieprogramma’s uit te drukken als percentage van het bbp van de 
ontvangende landen.  Een vergelijking tussen de nettodonorlanden en de netto-ontvangers 
laat een asymmetrie zien wanneer de betalingen respectievelijk de ontvangsten worden 
uitgedrukt als percentage van het nationale bbp.  De aandelen voor de nettodonors zijn 
over het algemeen bescheiden en liggen tussen een maximum van 0,7% van het 
bbp voor Luxemburg in 2002 en een minimum van minder dan 0,1% van het bbp 
voor Denemarken in 2002.  Gemiddeld liggen zij duidelijk onder 0,5% van het bbp per 
jaar.  De “donorlanden” Denemarken, Finland, Italië en het Verenigd Koninkrijk 
waren in bepaalde jaren aan het begin van de programmeringsperiode in feite 
“ontvangende landen”.   

Voor de ontvangende landen hebben de bijdragen relatief gezien een groter 
aandeel in hun bbp dan voor de donorlanden, oplopend tot wel 4% per jaar.  
Tijdens de looptijd van het cohesieprogramma 2000-2006 hebben Spanje, Griekenland, 
Portugal en Ierland het meeste ontvangen uit de EU-begroting.  Sinds de uitbreidingen van 
de EU in 2004 en 2007 zijn ook alle nieuwe lidstaten netto-ontvangers.  Hun aandeel in de 
cohesie-uitgaven was de eerste jaren na toetreding echter gering en is snel toegenomen 
toen de programma’s en procedures van start gingen.  In absolute cijfers kwamen de 
cohesie-uitgaven voor de EU-15 gedurende de programmeringsperiode 2000-2006 
uit op ongeveer 231 miljard euro.  Van dit bedrag is iets meer dan 50% naar de 
netto-ontvangers gegaan, terwijl de rest is toegewezen aan de netto-donors 
binnen de EU-15.  De tien nieuwe lidstaten die in 2004 zijn toegetreden, hebben voor de 
programmeringsperiode 2004–2006 21,3 miljard euro ontvangen. 

Elk cohesieprogramma is een complex geheel van honderden afzondelijke projecten en 
maatregelen, gebundeld in een klein aantal Operationele Programma’s, maar ten behoeve 
van een analyse met onze modellen moeten zij worden ondergebracht in drie grote 
investeringscategorieën: openbare infrastructuur, personele middelen en steun aan 
particuliere ondernemingen.  Het aandeel van elke categorie bedroeg in de 
programmaperiode 2000-2006, als gemiddelde voor alle ontvangende landen, 48,5%, 
35,9% respectievelijk 15,6% van het totaal. 

Voor de programmeringsperiode 2007-2013 is het cohesiebudget verhoogd tot 
341,1 miljard euro, waarvan ongeveer drie kwart bestemd is voor de landen die 
netto-ontvanger zijn (waartoe nu ook Bulgarije en Roemenië behoren). 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                            

van modellen voor de ontvangende landen.  De modellen voor de donorlanden zijn nieuw; nadere gegevens 
zijn op verzoek verkrijgbaar (Bradley en Untiedt, 2009). 
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Effecten op ontvangende landen 

In de tweede fase van de analyse moeten de gegevens over de cohesie-uitgaven worden 
gebruikt om het effect van de cohesieprogramma’s op de ontvangende landen in de periode 
2000-2006 te kwantificeren, waarbij wordt gekeken naar verhoging van de productie (bbp) 
en stimulering van de vraag naar importen.  Deze effecten moeten bekend zijn voordat er 
onderzoek kan plaatsvinden naar de “spillover” naar de donorlanden.   In onze analyse 
wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen het effect van cohesie-uitgaven 
aan de vraagzijde tijdens de programma-uitvoering en het langer aanhoudende 
effect aan de aanbodzijde na beëindiging van de programma’s.  Tijdens de 
uitvoering zorgen de programma’s voor een toename van productie en 
werkgelegenheid, met name bij de grootschalige bouwprojecten waaraan in de 
meeste ontvangende landen een groot deel van de cohesiegelden wordt besteed. 

Uit de modelanalyse blijkt dat de grote impact tijdens de uitvoeringsfase toe te schrijven is 
aan het Keynesiaanse multiplicatoreffect van de uitgaven.3  Dit effect op de vraagkant loopt 
echter na beëindiging van de programma’s snel terug tot nul (na 2008 in het geval van de 
programmeringsperiode 2000-2006).  Naarmate evenwel de verbetering van de fysieke 
infrastructuur, het menselijk kapitaal en de O&O-capaciteit geleidelijk doorzet, beginnen de 
baten aan de aanbodzijde zichtbaar te worden in de vorm van een hogere sectoriële 
productie en een hogere productiviteit. 

In hoofdstuk 4 worden de effecten van de cohesie-uitgaven in elk van de 14 ontvangende 
landen beschreven.  Ten aanzien van de in Thema 2 gestelde vraag (hoe loopt de vraag—
aanbodstreep door de ontvangende landen?) is uit de HERMIN-simulaties gebleken dat de 
duurzame effecten, na afloop van de programma’s, bestonden uit een hogere productie in 
de verwerkende industrie en bij marktdiensten alsook een hogere productiviteit.  De 
infrastructuurprogramma’s worden door de bouwsector uitgevoerd, maar de lang 
aanhoudende toename van de bedrijvigheid in deze sector zakt snel in wanneer de 
programma’s zijn voltooid.  De landbouwsector en de overheidssector ondergaan nauwelijks 
veranderingen; een uitzondering vormen onder overheidstoezicht staande 
opleidingsinstellingen die zich bezighouden met het ESF-gedeelte van de programma’s. 

Voor alle ontvangende landen worden de effecten weergegeven in figuur 7 in 
hoofdstuk 4, dat bestaat uit veertien groepen van vier grafieken per land met de 
volgende resultaten: 
 

• door de EG gefinancierde cohesie-uitgaven (uitgedrukt als percentage van het bbp) 
 

• effect van cohesie-uitgaven op het bbp (uitgedrukt als procentuele stijging t.o.v. 
situatie zonder uitgaven) 

 
• effect van cohesie-uitgaven op werkgelegenheid (uitgedrukt als procentuele stijging 

t.o.v. situatie zonder uitgaven) 
 

• effect van cohesie-uitgaven op nettohandelsbalans (uitgedrukt als percentage van 
het bbp, verschil t.o.v. situatie zonder uitgaven) 

 

                                                 
3  Deze impact van de cohesie-uitgaven aan de vraagzijde vertoont gelijkenis met hetgeen wordt nagestreefd 

met de recente pogingen om de economie in een tijd van mondiale crisis te stimuleren.  De langere termijn. 
d.w.z. het effect van cohesieprogramma’s op de aanbodzijde, staat evenwel centraal in het optreden van de 
EU.   
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Wij nemen ter illustratie Estland: figuur 7, deel (a) laat zien dat de injectie van 
cohesiemiddelen in de Estse economie door de EG in het eerste jaar, 2004, 0,57% van het 
bbp bedroeg en geleidelijk is gestegen tot 1,11% van het bbp in de laatste jaren.  Deel (b) 
geeft het effect van de cohesie-uitgaven op het bbp weer, berekend met behulp van de 
HERMIN-modelsimulatie.  In het eerste jaar was het effect slechts 0,6%, d.w.z. de omvang 
van het bbp nam met 0,65% toe ten opzichte van de basislijn (geen beleid).  Naarmate het 
programma verder tot uitvoering kwam, nam het effect op het bbp toe en bereikte in het 
laatste jaar, 2008, een piek van 2,58%. Er wordt van uitgegaan dat in dat stadium alle 
cohesie-uitgaven worden stopgezet (geanalyseerd wordt immers het programma 2000-
2006 los van andere programma’s)  Met het wegvallen van de financiering treedt een 
plotselinge vermindering op in de groei van het bbp.  Maar als gevolg van spillover-effecten 
aan de aanbodzijde zijn er duurzame – zij het geringere – baten voor het bbp.  In 2015, 
d.w.z. zeven jaar na beëindiging van de betalingen uit het programma 2000-2006, 
bedraagt de toename van het bbp nog steeds zo’n 0,77%.  Deel (c) geeft het effect op de 
totale werkgelegenheid weer en dat volgt hetzelfde profiel als het effect op het bbp, maar is 
ongeveer half zo groot. 
 
De invloed van cohesieprogramma’s op de productie in de ontvangende landen 
wordt het best samengevat door de zogeheten “cumulatieve multiplicator”.  Deze 
wordt voor een bepaald jaar berekend door alle eerdere verhogingen van het bbp 
die toe te schrijven zijn aan aan cohesie-uitgaven, te accumuleren en vervolgens 
te delen door de geaccumuleerde cohesie-uitgaven (uitgedrukt als percentage van 
het bbp).  In de jaren waarin het programma wordt uitgevoerd, is de toename van het bbp 
te herleiden tot de injecties van cohesiegelden.  Maar na afloop van het programma, op 31 
december 2008, is er nog steeds sprake van baten aan de aanbodzijde in de vorm van een 
toegenomen bbp, maar er vinden geen financiële injecties meer plaats. 
 
In figuur 1 hieronder wordt voor alle veertien ontvangende landen de cumulatieve 
multiplicator voor 2020 in verkorte vorm weergegeven.4  De resultaten kunnen in 
drie groepen worden verdeeld, uitgaande van de hoogte van de cumulatieve 
multiplicatoren: 
 
Hoge waarden (boven 3,0):  IE (4,0), ES (3,3), CZ (3,3) en MT (3,1) 
 
Tussenwaarden (2,5 tot 3,0): SK (2,8), EL (2,8), EE (2,8), PT(2,6), PL (2,5) 
 
Lage waarden (onder 2,5):  LT (2,4), HU (2,4), SI (2,2), CY (2,2), LV (1,9) 

                                                 
4  Het jaar 2020 is het eindjaar voor de simulaties.  Dit maakt het mogelijk de zeer lang aanhoudende invloeden 

van de cohesie-uitgaven weer te geven. 
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Figuur 1: Cumulatieve multiplicatoren voor ontvangende landen: 2020  
(Cohesieprogramma 2000-2006)  
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Als de gangbare veronderstellingen over de omvang van de spillover-
mechanismen in aanmerking worden genomen, duidt dit erop dat sommige 
ontvangende landen er beter in slagen de cohesie-uitgaven in een 
productieverhoging te vertalen dan andere.  De landen met de hoogste 
multiplicator slagen hier het best in.  Met het dalen van de multiplicator leiden de 
cohesie-uitgaven steeds minder tot een verhoging van de productie en zorgen ofwel voor 
stimulering van de vraagzijde tijdens de uitvoeringsperiode tot 2008 ofwel voor een 
toename van de vraag naar invoerproducten.  Onze analyse wijst evenwel uit dat in alle 
gevallen een injectie van één procent van het bbp in de vorm van 
cohesiemiddelen op termijn baten van ten minste twee procent van het bbp 
genereert, voornamelijk als gevolg van spillover-effecten aan de aanbodzijde naar 
de productie en de productiviteit. 
 
Een laatste opmerking over de kwantificering van de effecten van cohesie-
uitgaven: de juiste hoogte van de essentiële spillover-parameters (d.w.z. de 
omvang van de gunstige spillover-effecten van een verbetering van de fysieke 
infrastructuur, het menselijk kapitaal en O&O) kan niet met enige mate van 
nauwkeurigheid worden aangegeven.  De door ons gekozen waarden zijn 
representatief voor de gemiddelde waarden in de internationale literatuur, die 
zelden op onderzoek in de ontvangende landen is gebaseerd.  Dergelijke 
onderzoeksresultaten zijn nog niet beschikbaar voor de nieuwe lidstaten.  De HERMIN-
modellen behoren zelfs in sommige nieuwe lidstaten tot de eerste modellen die geschikt 
zijn voor gebruik in diepteanalyses van het structuurbeleid en projecties op middellange 
termijn.  Daarom moet de gevoeligheid van onze resultaten voor variaties in de hoogte van 
de parameters worden onderzocht.  De uitkomst van deze analyse is niet verrassend: hoe 
groter de spillover-effecten, hoe groter de impact aan de aanbodzijde in de 
ontvangende landen. 
 
Ten aanzien van de in Thema 3 gestelde vraag (In hoeverre wordt door de 
toename van de invoer de export in de donorlanden gestimuleerd?) hebben de 
simulaties met de HERMIN-modellen uitgewezen dat de nettohandelsbalans in alle 
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gevallen verslechterde tijdens de uitvoering van de cohesieprogramma’s.  Wij 
willen echter onderstrepen dat dit niet moet worden geïnterpreteerd als het gevolg van een 
door de cohesiemiddelen geïnduceerde stijging van de consumentenvraag.  De 
cohesieprogramma's omvatten investeringsprojecten die een grotere vraag naar 
kapitaalgoederen genereren (in de eerste fase) en vervolgens naar consumentengoederen, 
wanneer de werkgevers hun loon besteden.   
 
De HERMIN-simulaties laten de verslechtering van de handelsbalans in het ontvangende 
land zien tijdens de uitvoeringsfase, waarin de invoer mede met de subsidies wordt 
bekostigd, waarna de voltooide investeringsactiviteiten lang doorwerkende voordelen 
opleveren in de vorm van meer en kwalitatief betere wegen en productievere, goed 
opgeleide werknemers.  Na beëindiging van de programma’s keert de nettohandelsbalans 
van de begunstigde economieën terug naar een overschotsituatie bij vergelijking met het 
geval waarin geen financiële middelen zouden zijn verstrekt. Het is van belang erop te 
wijzen dat de meeste begunstigde economieën ook na de programmaperiode nog geruime 
tijd een aanzienlijk nettohandelstekort te zien geven.  De HERMIN-simulaties duiden er 
evenwel op dat dankzij de verbeteringen aan de aanbodszijde van de 
verwerkende industrie en de marktdiensten een duurzame toename van de vraag 
naar producten uit de grotere, sterker ontwikkelde donorlanden waarschijnlijk is.  
Gezien de snelle handelsintegratie op de interne markt in Europa zal het in de 
toekomst bij deze handel grotendeels gaan om basisproducten en halffabrikaten, 
en niet alleen om eind- en consumentenproducten.   
 
Momenteel komt dit verschijnsel in de HERMIN-simulaties naar voren als een 
duurzaam grotere vraag naar producten uit de donorlanden, aangezien de 
ontvangende landen in aanzienlijke mate aangewezen zijn op de handel met de 
donorlanden.  Natuurlijk zullen de ontvangende landen, naarmate zij zich verder 
ontwikkelen, beter met de donorlanden kunnen concurreren.  Volgens de 
HERMIN-simulaties zou er situatie met een bescheiden “batig saldo" moeten 
ontstaan, waarbij zowel de donorlanden als de ontvangende landen blijven 
profiteren.  En met de toenemende convergentie, althans op nationaal niveau, zal 
er meer balans komen tussen “nettodonors” en “nettobegunstigden”.  
 
Ook hier kan Estland als illustratie dienen.  Uit figuur 7, deel (d) blijkt dat de handelsbalans 
van Estland met bijna 0,8 procentpunten verslechterde (waarbij de handelsbalans als 
percentage van het bbp wordt uitgedrukt).  Deze verslechtering duurde voort en nam nog 
toe tot 1,2% van het bbp in 2007, om ook in 2008 op een hoog niveau van 1% van het bbp 
te blijven.  Onmiddellijk na de beëindiging van het programma 2000-2006 eind 2008 komt 
de verslechtering van de handelsbalans als gevolg van de cohesie-uitgaven tot staan en 
dankzij het verbeterde aanbodpotentieel van de economie treedt in de periode daarna een 
bescheiden verbetering in de handelsbalans op van 0,4% van het bbp.   
 
In de grafieken in figuur 7 van hoofdstuk 4 wordt voor alle veertien ontvangende 
landen het effect op de nettothandelsbalans aanschouwelijk gemaakt.  In alle 
gevallen verslechtert de handelsbalans tijdens de uitvoeringsfase (2000-2008), wanneer de 
investeringen worden gedaan en de niet in eigen land vervaardigde kapitaal- en andere 
goederen en diensten worden ingevoerd.  Natuurlijk zou deze toegenomen vraag in de 
ontvangende landen naar invoerproducten door elk land ter wereld kunnen worden gedekt, 
en niet alleen door de elf donorlanden.  Welk deel van de invoer afkomstig is uit de 
donorlanden, wordt bepaald door de bestaande handelsrelaties tussen ontvangende en 
donorlanden; dit wordt hieronder weergegeven in figuur 2, die is overgenomen uit 
hoofdstuk 3. 
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Figuur 2: Percentage van totale uitvoer van donorlanden dat naar ontvangende 
landen gaat (2007)  
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Hieruit blijkt dat de donorlanden met sterke handelsbetrekkingen met de 
ontvangende landen (met name Duitsland, Frankrijk en Italië) profiteren van de 
toegenomen importvraag uit de ontvangende landen.  Handel is natuurlijk een 
tweerichtingsproces.  Wanneer de ontvangende landen beginnen te profiteren van de 
verbeteringen aan de aanbodzijde die de cohesie-uitgaven teweegbrengen, zullen zij op 
hun beurt meer gaan exporteren naar de donorlanden.  In hoofdstuk 3 tonen wij aan dat de 
donorlanden een veel groter deel van de exportmarkten van de ontvangende landen 
uitmaakten dan omgekeerd.  Van belang is daarom het netto-effect op de handelsactiviteit 
van de ontvangende en de donorlanden.  Uit onze analyse blijkt dat alle ontvangende 
landen tijdens de implementatiefase een handelstekort hadden (ten opzichte van een 
situatie zonder cohesiemiddelen), dat daarna omsloeg in een nettohandelsoverschot (ook 
hier ten opzichte van een situatie zonder cohesiemiddelen). 
 
Samengevat:  De cohesie-uitgaven zorgen voornamelijk tijdens de uitvoering van 
het programma 2000-2006 voor een toename van de vraag naar invoerproducten 
in de ontvangende landen.  Naarmate de middelen worden besteed, overstijgt de 
vraag in de begunstigde economie het aanbod, hetgeen leidt tot een 
verslechtering van de handelsbalans.  De vraag reageert normaliter onmiddellijk, 
terwijl de versterking van de aanbodzijde zich pas na enige tijd doet gevoelen na 
een structurele aanpassing van de economie.  Deze herstructurering vertaalt zich 
voornamelijk in een capaciteitsuitbreiding in de verwerkende industrie en bij 
marktdiensten alsmede in een hogere productiviteit.  Voor elk ontvangend land 
staan de belangrijkste cijfers in figuur 7 vermeld.   
 
Wanneer de cohesie-uitgaven eind 2008 ophouden, verdwijnt de vraagstimulering en werkt 
alleen de versterking van de aanbodzijde op langere termijn door.  Dit is toe te schrijven 
aan spillover-voordelen die voortvloeien uit de verbeterde voorraden aan fysieke 
infrastructuur, personele middelen en O&O, die tussen 2000 en 2008 met cohesiemiddelen 
zijn gefinancierd.  Hoewel deze “voorraden” mettertijd langzaam aan waarde verliezen, zijn 
de spillover-voordelen van lange duur, zij het van bescheiden omvang.  
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In onze analyse gaat het om de effecten in de programmeringsperiode 2000-2006, die 
volgens de “n+2-regel” doorloopt tot eind 2008.  De huidige programmeringsperiode 2007-
2013 is in januari 2007 van start gegaan en overlapt de twee laatste jaren (“n+2”) van de 
vorige programmeringsperiode.  Met de cohesiemiddelen uit het huidige programma wordt 
gewoonlijk de financiering van eerdere projecten voortgezet.  In bijlage 2 van dit rapport 
staat onze beknopte analyse van de effecten van de twee programmaeringfsperioden, 
2000-2006 en 2007-2013, die in wezen worden beschouwd als één cohesieprogramma dat 
loopt van 2000 tot 2015.  De effecten vertonen een patroon dat sterk lijkt op dat voor het 
programma 2000-2006.  Het huidige programma is echter in bijzondere mate gericht op de 
nieuwe lidstaten, die in hun handelsbetrekkingen met donorlanden vaak verschillen van de 
oude ontvangende landen (Griekenland, Ierland, Portugal en Spanje).   
 
 
Spillover-effecten op donorlanden 
 
Met betrekking tot Thema 1 (Wat zijn de spillover-effecten van de cohesie-
uitgaven op het bbp van de donorlanden) onderstrepen wij dat deze effecten in 
het beste geval van tijdelijke aard zijn.  Wij hebben aangetoond dat zich in de 
ontvangende landen een effect op middellange termijn voordoet op de omvang 
van de bedrijvigheid (d.w.z. bbp, werkgelegenheid, productiviteit enz.), maar 
geen langetermijneffect op het groeipercentage in die landen.  Als gevolg hiervan 
doen zich in de donorlanden eventuele spillover-effecten uit de ontvangende 
landen op middellange termijn gevoelen op het bedrijvigheidsniveau en niet 
zozeer op de groei.  
 
Onze HERMIN-simulaties duiden erop dat er tijdens de uitvoeringsjaren van de 
cohesieprogramma’s sprake is van positieve spillover-effecten van de ontvangende landen 
naar de donorlanden in de vorm van een toename van de handel.  Deze worden evenwel 
meer dan gecompenseerd door de negatieve gevolgen voor de donorlanden, die hun 
budgetbijdrage moeten financieren via een belastingverhoging.  In onze simulaties is de 
bijdrage van de donorlanden aan de EU-begroting gefinancierd door middel van een 
belastingverhoging.  Ook hadden de overheidsuitgaven in het donorland kunnen worden 
verlaagd ter financiering van de begrotingsbijdrage.  In beide gevallen zijn de negatieve 
economische gevolgen in het donorland ruwweg gelijk.   
 
Alle effecten in de donorlanden worden in figuur 14 in hoofdstuk 5 gepresenteerd, 
waar de gevolgen voor het bbp en de werkgelegenheid in deze landen precies af 
te lezen zijn.  Het is duidelijk dat sommige donorlanden meer van de indirecte 
spillover-effecten profiteren dan andere.   
Zo hadden Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië tijdens het 
cohesieprogramma 2000-2006 niet te maken met significante negatieve groei- of 
werkgelegenheidseffecten, noch tijdens de uitvoering (toen zij een 
nettobegrotingsbijdrage moesten leveren), noch daarna (toen volgens onze aanname de 
begrotingsbijdrage was beëindigd). 
 
In Nederland en Luxemburg deden zich daarentegen negatieve effecten op het 
bbp en de werkgelegenheid voor in de periode 2000-2008, waarin zij volgens de 
aannames een nettobijdrage aan de EU-begroting leverden.  Dit was toe te 
schrijven aan een combinatie van de omvang van de begrotingsbijdrage, de 
structuur van deze twee economieën en de handelsbetrekkingen met de 
belangrijkste ontvangende landen in Oost- en Zuid-Europa.  Maar zelfs in 
Nederland, waar het effect op het bbp het grootst was, bedroeg de daling van het 
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bbp maximaal 0,8 procentpunt.  Voor de overige donorlanden liggen de effecten 
tussen de cijfers voor Frankrijk enerzijds en Nederland anderzijds.   
 
Ten aanzien van de vraag in Thema 5 (Hoeveel banen in de donorlanden zijn 
afhankelijk van de cohesieprogramma’s?) zetten wij in hoofdstuk 5 uiteen dat de 
vraag naar het verband tussen banen in de donorlanden en de 
cohesieprogramma’s omzichtig moet worden benaderd.  Er moet een onderscheid 
worden gemaakt tussen de totale werkgelegenheid in de economie van het 
donorland, of bepaalde sectoren daarvan, en de specifieke werkgelegenheid in 
sectoren die handelsbetrekkingen met de ontvangende landen onderhouden.  Zo 
zullen er zelfs in het geval van Nederland, waar het algehele effect op de totale 
werkgelegenheid negatief bleek te zijn (zie figuur 14, deel (d)), specifieke banen 
zijn die afhankelijk zijn van de spillover-effecten van de cohesie-uitgaven op 
Nederland.  Niettemin is het algehele effect negatief.  Zelfs in het geval van 
Frankrijk, waar de spillover-effecten van de cohesie-uitgaven en de gevolgen van 
de begrotingsfinanciering voor de totale werkgelegenheid over het geheel 
genomen positief zijn, zijn er wellicht enkele banen die op de tocht staan door de 
handel met de ontvangende landen, en enkele banen die onder druk staan omdat 
de inkomstenbelasting moest worden verhoogd met het oog op de financiering 
van de bijdrage aan de EU-begroting.   
 
De in Thema 6 gestelde vraag (Wat is het effect dat transferbetalingen ten 
behoeve van de cohesie hebben op de kasstromen?) wordt aan de hand van drie 
maatstaven beantwoord: de nettohandelsbalans; de overheidsfinanciën; en de 
ondernemingswinsten.  De effecten op al deze maatstaven zijn weergegeven in 
figuur 20 in hoofdstuk 5.  Als men Duitsland als typisch voorbeeld neemt, is het effect 
van de cohesie-uitgaven (als saldo van de financiering van de begrotingsbijdrage en de 
toename van de handel met de ontvangende landen) op de Duitse nettohandelsbalans 
steeds positief, maar bedraagt maximaal slechts 0,2% van het bbp (in 2004).  De effecten 
op de overheidsfinanciën zijn ook gering; het financieringstekort van de overheid, 
uitgedrukt als percentage van het bbp, nam in de jaren 2000-2008 licht toe om daarna licht 
te dalen (beide ten opzichte van een basislijn waarbij geen beleid plaatsvindt).  De grootste 
stijging werd in 2003 geregistreerd, maar bedroeg slechts 0,1 procentpunt.  De 
ondernemingswinsten tenslotte zijn in de periode 2000-2008 licht gedaald en hebben zich 
vervolgens hersteld.  Aangezien deze effecten van geringe omvang zijn, kunnen er ten 
aanzien van thema 6 moeilijk harde conclusies worden getrokken, behalve dan dat de 
effecten op de kasstromen zeer klein zijn en waarschijnlijk duidelijk binnen de 
foutenmarge liggen die bij opzet en werking van de HERMIN-modellen hoort.  Voor 
alle overige tien donorlanden gelden soortgelijke conclusies. 
 
Onze conclusie luidt dat voor negen donorlanden (d.w.z. alle met uitzondering van 
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) de kosten in verband met 
cohesieprogramma’s ten behoeve van de ontvangende landen geringe lasten met 
zich brengen in de vorm van bbp-daling en werkgelegenheidsverlies, een iets 
hoger financieringstekort en lagere ondernemingswinsten in de uitvoeringsjaren 
2000-2008, maar wel een licht verbeterde handelsbalans opleveren.  Frankrijk en 
het Verenigd Koninkrijk vormen een uitzondering, want daar zijn deze effecten 
voornamelijk positief, zelfs tijdens de uitvoeringsfase.  In de periode daarna, vanaf 2008, 
worden al deze effecten positief, maar zijn van geringe omvang.  Er kunnen dus 
herverdelingseffecten worden toegeschreven aan het ondersteunen van 
cohesieprogramma’s.  Daardoor vindt er wel degelijk een bescheiden overdracht van 
middelen plaats van de donorlanden naar de ontvangende landen.   
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Effecten op microniveau 

In thema 4 wordt de vraag gesteld: Welk aandeel aan grote overheidsopdrachten is 
gegund aan ondernemingen uit de donorlanden?  Om deze vraag te kunnen 
beantwoorden, moeten er gegevens beschikbaar zijn over individuele 
contractanten en hun land van oorsprong.  Na uitgebreid onderzoek bij de 
Commissie, op nationaal en zelfs regionaal niveau, in donor- en ontvangende 
landen, moesten we tenslotte concluderen dat er geen gegevens over individuele 
contractanten worden geregistreerd of gepubliceerd.  Een van de redenen voor het 
ontbreken van gegevens is dat individuele contractanten niet worden beschouwd als 
begunstigden van EU-cohesiemiddelen en dat de opdrachten op allerlei niveaus door tal van 
nationale en lokale overheden worden gegund.  Bij de verbeteringen in de 
gegevensverzameling in de lopende programmeringsperiode (2007-2013) is dit gebrek aan 
gegevens slecht voor een deel aangepakt.  Binnen het tijdsbestek en de financiële 
beperkingen van de opdracht is het onmogelijk gebleken een aparte enquête op te zetten 
om deze gegevens te vergaren. 

Maar zelfs als men de nationaliteit van een hoofdcontractant zou kennen, zou dit 
slechts zeer weinig zeggen over de te verwachte financiële baten voor die 
contractant of zijn land van herkomst.  Er dient rekening te worden gehouden met 
het werk dat wordt uitgevoerd door onderaannemers, veelal uit het ontvangende 
land waar het project plaatsvindt.  In deze onbevredigende situatie moet 
verandering worden gebracht door systematischer op projectniveau gegevens te 
verzamelen, niet alleen om de kosten en baten van een project te analyseren, 
maar ook om vast te stellen welke bedrijven uiteindelijk profiteren van met 
cohesiemiddelen gefinancierde projecten. 

 
 
Aanbevelingen 
Onze aanbevelingen hebben betrekking op diverse stadia van de analyse, te 
beginnen met het feit dat de effecten van cohesiesubsidies op project- of micro-
economisch niveau over het algemeen niet worden beoordeeld.  Macro-evaluaties 
zijn in hoge mate afhankelijk van de beschikbaarheid van gedetailleerde informatie over de 
planning en uitvoering van cohesieprogramma’s, alsmede van kennis inzake de kwaliteit 
van een reeks representatieve projecten uit elk van de drie investeringscategorieën.  Het 
gevaar bestaat dat als gevolg van slecht opgezette programma’s en ontoereikende criteria 
voor de projectselectie de macro-effecten van die programma’s grotendeels beperkt blijven 
tot de implementatiefase en de aanbodzijde op langere termijn slechts weinig (of in het 
geheel niet) wordt versterkt.  Wij bevelen met klem aan deze analyse formeel op te nemen 
in de toekomstige aanvraag- en uitvoeringsprocedures en daarbij geformaliseerde 
richtsnoeren te hanteren die de Commissie moet vaststellen. 
 
Een hiermee nauw samenhangende aanbeveling is dat het mogelijk moet zijn om 
vast te stellen welke contractanten voor belangrijke overheidsopdrachten worden 
geselecteerd, voornamelijk op het gebied van fysieke infrastructuur en grote 
opleidingsprogramma's.  Dat wij de onder Thema 4 gestelde vraag niet konden 
beantwoorden, was te wijten aan het volledig ontbreken van dergelijke informatie in het 
openbare domein.  Wij bevelen aan dat van de beheersinstanties in alle ontvangende 
landen wordt verlangd dat zij bijhouden welke hoofdcontractanten voor grote 
overheidsopdrachten worden geselecteerd en uit welk land zij komen, en te eisen dat deze 
hoofdcontractanten aangeven wie hun onderaannemers zijn (weer met opgave van de 
nationaliteit) en voor welk deel van het budget zij bij het project betrokken zijn.  Alleen zo 
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kunnen we gaan meten hoe bij grote overheidsopdrachten de baten voortvloeiend uit de 
daarmee gemoeide cohesiemiddelen verdeeld worden tussen donor- en ontvangende 
landen.  Met de twee bovenstaande aanbevelingen tezamen zou de Commissie over een 
veel bredere informatiegrondslag beschikken bij haar toezicht op de cohesieprogramma's.   
 
Onze volgende aanbeveling betreft de wijze waarop in het verleden de 
verschillende cohesieprogramma’s geïsoleerd zijn geanalyseerd.  Ons is in feite 
gevraagd om in een rapport ex post het effect van het programma 2000-2006 te 
analyseren, waarvan de uitvoeringsperiode de jaren 2000 tot 2008 bestreek.  Dit is een 
zeer onbevredigende en onwetenschappelijke benadering, die is ingegeven door het 
administratieve vereiste om formeel rekenschap af te leggen over de in elke 
programmeringsperiode toegewezen budgetten.  In de praktijk staan de diverse rondes 
met cohesie-uitgaven niet los van elkaar, maar vormen een aaneensluiting van 
onderling samenhangende investeringsprojecten, die vaak meerdere 
programmeringsperioden omvatten.  Wij bevelen aan om in toekomstige 
effectbeoordelingen de aandacht sterk te richten op de continuïteit tussen 
eerdere en lopende cohesieprogramma’s.  Waarom dit van belang is, bleek 
bijvoorbeeld bij ons onderzoek naar de spillover-baten die voor Duitsland ontstonden in de 
overgangsperiode tussen de programmeringsperioden 2000-2006 en 2007-2013.  Bij een 
geïsoleerde beschouwing bleek het programma 2000-2006 voor Duitsland negatieve 
gevolgen te hebben gedurende de uitvoeringsjaren 2000-2008 en werden de effecten pas 
in de periode daarna positief.  Als de effecten van de programmaperiode 2007-2013 
geïsoleerd zouden zijn geanalyseerd, zou het resultaat eender zijn uitgevallen.  Toen we 
echter beide programma’s als aaneengesloten periode bekeken, bleven de effecten voor 
Duitsland positief, zelfs tijdens de uitvoeringsfase van het programma 2007-2013 (d.w.z. 
de jaren 2009 tot 2015) waarin begrotingsbijdragen werden afgedragen. 
 
Tot slot doen wij een bredere aanbeveling die voortkomt uit het gegeven dat de 
spillover-effecten van cohesie-uitgaven op donorlanden zo gering zijn dat het 
gevaar bestaat dat zulke programma als onbelangrijk voor donorlanden worden 
beschouwd.  Het zou logischer zijn om de effecten van cohesie-uitgaven te 
bestuderen binnen de bredere context van de geleidelijke verdieping van de 
Europese interne markt en van het vooruitzicht dat de nieuwe lidstaten de euro 
invoeren, waarschijnlijk in de loop van de huidige programmeringsperiode.  Op de 
vraag, welk effect de cohesie-uitgaven – los van alle andere veranderingen – hebben, is het 
antwoord dat dit effect vrij gering is.  Maar als cohesieprogramma’s slechts geïsoleerd 
worden bekeken, loopt men gevaar de bredere voordelen uit het oog te verliezen die door 
de versterking van het concurrentievermogen van de ontvangende landen ontstaan.  Dit 
kan met name leiden tot veronachtzaming van de mogelijkheden tot nauwere, wederzijds 
profijtelijke betrekkingen tussen ontvangende en donorlanden in de vorm van 
internationaal mobiele investeringen, gespecialiseerde onderaanneming en migratie van 
werknemers met specifieke deskundigheid en ervaring, naast de in dit rapport onderzochte, 
meer rechtstreekse effecten, zoals een grotere vraag naar invoergoederen. 


