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Samenvatting 
 

Dit proefschrift onderzoekt economische interacties van bedrijven en huishoudens in en tussen de 

Duitse deelstaten. Het doel is tweeledig: we analyseren niet alleen de regionale verdeling van 

economische schade door extreem weer, maar ook op welke manier de kosten en baten van het 

stimuleren van hernieuwbare energie regionaal en sociaal worden verdeeld. Daarbij delen wij 

bedrijven en huishoudens delen we in aan de hand van gemeenschappelijke kenmerken: bedrijven 

voegen wij bijeen tot sectoren aan de hand van het zwaartepunt van hun economische activiteit. 

Huishoudens voegen wij bijeen tot huishoudensgroepen op basis van de hoogte van hun inkomen. Hun 

economische interacties worden gemeten door middel van de omvang van hun onderlinge 

geldstromen. De meest gebruikte methode om dergelijke economische netwerken te beschrijven, is de 

zogenaamde multiregionale aanbod-gebruik tabel (multiregional supply and use table, MRSUT). Deze 

is voortgekomen uit een generalisering van de door Wassily Leontief ontwikkelde input-outputanalyse 

(Leontief, 1941, 1973).  

Doorgaans produceren en publiceren Bureaus voor de Statistiek aanbod-gebruik tabellen alleen voor 

de nationale economie. Voor dit proefschrift moest daarom speciaal een MRSUT voor de zestien 

Duitse deelstaten worden ontwikkeld. Deze is de eerste in zijn soort voor Duitsland. Een belangrijke 

motor voor interdisciplinair onderzoek op het snijvlak van ecologie en economie was in de afgelopen 

tien jaar het opstellen en publiceren van MRSUT's, die de structuur van de mondiale economie en de 

economische relaties van een groot aantal landen afbeelden. Op subnationaal niveau zijn MRSUT's 

echter nog altijd een zeldzaamheid. 

De belangrijkste reden voor deze discrepantie is dat de belangrijke gegevens voor het opstellen van 

subnationale MRSUT's nauwelijks beschikbaar zijn. In tegenstelling tot mondiale MRSUT's zijn op in 

de meeste landen geen input-output tabellen beschikbaar die de economische structuur van een regio 

beschrijven. Ook zijn er geen handelsgegevens die informatie geven over de verbindingen tussen de 

regio's. Om toch aan de benodigde informatie te komen, is een groot aantal methoden ontwikkeld 

waarmee indirect informatie kan worden afgeleid uit algemeen beschikbare regionale gegevens. Dit 

geldt in het bijzonder voor informatie over de handelsrelaties tussen regio's. Om deze reden worden 

subnationale MRSUT's stap voor stap uitgewerkt. Hierbij wordt eerst de nationale SUT uitgesplitst 

naar regio en daarna met een groot aantal andere gegevens gecombineerd om uiteindelijk tot een 

consistent en volledig beeld te komen.  

Het hoofdgedeelte van deze dissertatie bestaat daarom uit twee grote blokken. Het eerste blok 

(hoofdstukken 2-4) gaat in op de ontwikkeling van nieuwe methoden om de handelsrelaties tussen de 

regio's te schatten, op basis van partiële informatie. Vervolgens worden deze methoden toegepast voor 

het opstellen van de MRSUT voor de Duitse deelstaten. In het tweede blok wordt deze gegevens 

gebruikt voor twee regionaal-economische analyses. In hoofdstuk 5 onderzoeken we welke indirecte 

economische schade is ontstaan door de overstromingsramp aan de Elbe en de Donau in mei en juni 

2013. Wij onderzoeken in het bijzonder hoe de schade veroorzaakt door het wegvallen van de afzet 

van direct getroffen bedrijven, via het netwerk van inter-industriële en interregionale betrekkingen 

wordt versterkt en overslaat naar andere regio's en sectoren. Tot slot gaan wij in hoofdstuk 6 na welke 

gevolgen het stimuleren van hernieuwbare energie door de Duitse wet op duurzame energiebronnen 
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(Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG) heeft op de verdeling van toegevoegde waarde en inkomen over 

regio's en inkomensgroepen.  

In het vervolg gaan we gedetailleerd in op de onderzoeksvragen en de verworven inzichten uit de 

afzonderlijke hoofdstukken. 

Hoofdstuk 2 houdt zich bezig met de verdere ontwikkeling van de zogenaamde non-survey-methode 

Cross-Hauling Adjusted Regionalization Method (CHARM), die oorspronkelijk is ontwikkeld door 

Kronenberg (2009) om bruto invoer en uitvoer voor regionale input-output tabellen (IOT´s) en 

aanbod-gebruik tabellen (SUT´s) te schatten. Non-survey-methoden zijn schattingsmethoden waarmee 

onbekende waarden indirect afgeleid worden uit een kleine hoeveelheid wel beschikbare gegevens en 

indicatoren. Een bijzonderheid van CHARM is dat er expliciet rekening wordt gehouden met de 

zogenaamde kruiselingse handel, het tegelijk invoeren en uitvoeren van goederen en diensten uit 

dezelfde productcategorie. Bestaande non-survey-methoden, zoals het gebruik van locatie quotiënten, 

houden vooralsnog niet of slechts impliciet rekening met dit fenomeen. Dit heeft tot gevolg dat 

regionale importen systematisch worden onderschat en dat intraregionale IO- multipliers systematisch 

worden overschat.  

In dit hoofdstuk wordt CHARM verder ontwikkeld om toepassing in multiregionale SUT´s of IOT´s 

mogelijk te maken. Hierbij blijkt dat bij de gangbare rekenwijze de uitkomsten de 

evenwichtsvergelijkingen van de regionale SUT of IOT kunnen worden verstoord. Verder laten we 

zien dat de bestaande CHARM haar eigenlijke doel, het schatten van de kruiselingse handel , slechts 

voor een deel realiseert. Wanneer de regionale invoer en uitvoer met andere regio's van het land en het 

buitenland niet expliciet wordt gescheiden, wordt impliciet verondersteld dat kruiselingse handel in de 

handel met andere regio's gelijk nul is. Op basis van deze bevindingen wordt een nieuwe formulering 

voor CHARM ontwikkeld die expliciet onderscheid maakt tussen de handel met andere regio's en de 

handel met het buitenland. Deze formulering kan voor een willekeurig aantal regio's worden gebruikt 

en levert altijd consistente resultaten op. In een case study met een officiële IOT voor Baden-

Württemberg wordt de nauwkeurigheid van de geschatte resultaten van de oorspronkelijke en nieuwe 

CHARM-formulering getest en vergeleken. Het blijkt dat de nieuwe formulering betere resultaten 

oplevert dan de oorspronkelijke, maar niet het fundamentele probleem van non-survey-methoden kan 

verhelpen, namelijk het systematisch onderschatten van regionale importen. Om deze reden zouden 

dergelijke methoden alleen toegepast mogen worden wanneer er geen andere mogelijkheden 

beschikbaar zijn. 

In hoofdstuk 3 wordt een nieuwe methode ontwikkeld op basis van het maximum entropie principe. 

Het doel is om transacties die gemeten worden in verschillende eenheden, zoals valuta-, gewichts- 

en/of energie-eenheden, simultaan te schatten, op basis van partiële informatie. Schattingsproblemen 

van deze aard doen zich voor bij een groot aantal verschillende toepassingen, bijvoorbeeld bij de 

aanvulling van monetaire MRSUT's met satellietrekeningen voor sectoraal energie- of 

materiaalverbruik, bij het combineren van fysieke en monetaire MRSUT's of bij het schatten van 

interregionale handelsstromen op basis van gegevens over het fysieke vervoer van goederen.  

Voor dergelijke toepassingen werden tot dusver stapsgewijze methoden gebruikt. Hierbij wordt een 

groot aantal verschillende methoden gecombineerd om het hoofd te bieden aan verschillende 

uitdagingen die zich voordoen bij het combineren van gegevens in verschillende eenheden. 

Stapsgewijze methoden bestaan doorgaans uit methoden voor het schatten van onbekende prijs-

kwantiteit verhoudingen, het harmoniseren van verschillende classificaties en aggregatieniveaus, en 

het aanpassen van de schattingen van fysieke en monetaire evenwichtsvergelijkingen. Deze aanpak 

heeft echter als nadeel dat schattingen en resultaten moeilijk met elkaar te vergelijken zijn. Verder 
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bestaat het gevaar dat resultaten worden vertekend door verkeerde aannames en dat beschikbare 

gegevens niet optimaal worden gebruikt.  

De hier ontwikkelde methode beantwoordt deze uitdagingen met één geïntegreerde aanpak waarbij 

onbekende hoeveelheden en prijzen simultaan worden geschat en aangepast aan de beschikbare 

gegevens en aan monetaire en fysieke balansen. Door de introductie van zeer uitgebreide 

subclassificaties waartoe alle gegevens kunnen worden herleid, worden tegelijkertijd de problemen 

van uiteenlopende aggregatieniveaus en classificaties opgelost. De resultaten van een Monte-Carlo 

simulatie laten zien dat de nieuwe methode systematisch betere resultaten oplevert dan een 

vereenvoudigde stapsgewijze methode.            

Tot slot wordt in hoofdstuk 4 de MRSUT voor de Duitse deelstaten samengesteld. De in de twee 

voorafgaande hoofdstukken ontwikkelde methoden worden hier gebruikt voor het schatten van de 

interregionale handel. Er zijn zoveel mogelijk gegevens gebruikt, omdat uit eerder gepubliceerde 

ervaringen bij het opstellen van MRSUT's op subnationaal niveau blijkt dat het uitsluitend toepassen 

van non-survey-methoden sterk vertekende resultaten oplevert. Voor huishoudens en de verwerkende 

industrie worden microgegevens van het Duitse Bureau voor de Statistiek (Statistisches Bundesamt) 

gebruikt. Deze gegevens worden gecombineerd met informatie uit de economische rekeningen 

(Volkswirtschaftlichte Gesamtrechnung) van de deelstaten. De interregionale goederenhandel is 

gebaseerd op statistieken van het goederenvervoer.  

Tijdens een onderzoeksverblijf aan de University of Sydney werd het programma AISHA (Automated 

Integration System for Harmonized Accounts) gebruikt om in relatief korte tijd de meer dan 15.000 

deels met elkaar conflicterende gegevens te integreren en te harmoniseren met de voorlopige MRSUT. 

De kern van AISHA wordt gevormd door het KRAS-algoritme. Bij informatieconflicten tussen 

gegevens berekent dit algoritme compromiswaarden op basis van de met het gegeven verbonden 

onzekerheid. Zonder het gebruik van AISHA hadden deze informatieconflicten handmatig moeten 

worden opgelost.  

De in dit hoofdstuk beschreven samenstelling van een subnationale MRSUT is op zichzelf geen 

wetenschappelijke innovatie. De uitwerking moet echter worden beschouwd als een verslag van de 

actuele state of the art op dit gebied van onderzoek. Ook beschrijven we nieuwe mogelijkheden die bij 

het opstellen van MRSUT's beschikbaar zijn dankzij de technische vooruitgang.  

In hoofdstuk 5 wordt een nieuw, niet-lineair optimalisatiemodel voor het schatten van economische 

schade door natuurrampen verder ontwikkeld. Tevens wordt het model voor de eerste keer toegepast 

op een echte ramp, namelijk de overstromingen in het zuiden en zuidoosten van Duitsland in mei en 

juni 2013. Het model is recent ontwikkeld door Oosterhaven en Bouwmeester (2016) en is gebaseerd 

op de veronderstelling dat bedrijven en consumenten bij een ramp proberen hun transacties met hun 

gebruikelijke transactiepartners zoveel mogelijk in stand te houden. Het economisch evenwicht vóór 

de ramp wordt door de MRSUT beschreven. De directe schade door de overstroming wordt 

gemodelleerd door beperkingen in de productiecapaciteit van de getroffen sectoren toe te voegen. 

Vergeleken met standaard input-output modellen kunnen door deze aanpak realistische substitutie-

effecten worden gesimuleerd, zoals dat bij een Computable General Equilibrium (CGE) model 

gebeurd, maar dan wel zonder zware vergelijkbare eisen te stellen aan de beschikbaarheid van 

gegevens.  

Naast het basisscenario worden twee alternatieve scenario‘s berekend. Deze schatten de effecten van 

politieke maatregelen ter ondersteuning van de afgenomen vraag in de direct getroffen regio en de 

effecten van natuurrampen in tijden van hoogconjunctuur. Onze resultaten laten zien dat maatregelen 
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ter ondersteuning van de vraag kunnen zorgen voor een effectieve vermindering van indirecte schade 

aan de economie. Verder wordt aangetoond dat natuurrampen in tijden van hoogconjunctuur, grotere 

effecten op andere regio's en sectoren hebben dan wanneer de productiecapaciteiten niet volledig 

worden benut.  

Omdat de indirecte schade in alle scenario's veel lager uitvalt dan met de standaard input-output 

modellen te verwachten zou zijn, testen wij welke gevolgen de belangrijkste veronderstellingen van 

het standaard input-output model hebben op de hoogte van de indirecte schade. Om te beginnen laten 

we zien dat er niet-plausibele implicaties zijn voor het gedrag van economische actoren als we uitgaan 

van vaste inputcoëfficiënten (d.w.z. vaste handels- en vaste technologiecoëfficiënten) en vaste 

aandelen van de sectoren in regionale productmarkten. Onze empirische resultaten laten zien dat deze 

twee veronderstellingen resulteren in een 70% en 140% hogere indirecte schade door de overstroming. 

Wanneer de twee veronderstellingen worden gecombineerd verzesvoudigt de indirecte schade. Hieruit 

kunnen we concluderen dat de indirecte schade door standaard input-output modellen systematisch 

wordt overschat. 

In hoofdstuk 6 worden de regionale en sociale verdelingseffecten van het stimuleren van 

hernieuwbare energie door de EEG-wet in Duitsland onderzocht. Deze wet bestaat uit drie 

hoofdonderdelen: ten eerste krijgen investeerders in installaties voor de opwekking van hernieuwbare 

energie de garantie dat hun elektriciteit gedurende twintig jaar wordt afgenomen (met voorrang 

toegelaten tot het elektriciteitsnet), ten tweede krijgen zij hier gegarandeerd een vaste prijs per kWh 

voor (vaste teruglever-vergoeding) en ten derde worden de kosten voor het stimuleren omgeslagen 

over de stroomprijzen van alle verbruikers (toeslag); waarbij bedrijven die veel stroom verbruiken een 

sterk gereduceerde toeslag betalen.  

De EEG-wet werd van kracht in 2000 en in de jaren erna ging in eerste instantie veel aandacht uit naar 

de efficiëntie ervan. De afgelopen jaren is door wetenschap, politiek en burgers vooral gediscussieerd 

over de impliciete regionale en sociale verdelingseffecten. Kritiek op de regionale verdelingseffecten 

van de wet is vooral afkomstig van deelstaten en regio's die door hun situatie maar weinig potentieel 

hebben voor de uitbreiding van hernieuwbare energie, die de uitbreiding in politiek opzicht niet 

voldoende hebben doorgezet en/of die door hun economische structuur een relatief hoog 

stroomverbruik hebben. Over de sociale verdelingseffecten klinkt aak het argument dat de toeslag 

ervoor zorgt dat arme huishoudens in vergelijking met hun beschikbare inkomen de hoogste last 

moeten dragen, terwijl de opbrengsten uit hernieuwbare energie vooral ten goede komen aan 

welgestelde huishoudens die het zich kunnen veroorloven om te investeren.  
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In dit hoofdstuk worden beide hypothesen geanalyseerd met behulp van de MRSUT, die voor dit doel 

werd uitgebreid met gedetailleerde rekeningen over het ontstaan, de verdeling en het gebruik van 

looninkomens. Op basis van deze gegevens zijn input-output prijs- en hoeveelheidsmodellen met 

endogene huishoudens opgesteld om het onderzoek te doen naar de effecten van de afzonderlijke 

onderdelen van de EEG-wet op de regionale bruto toegevoegde waarde en de beschikbare inkomens 

van de huishoudens (onderverdeeld naar inkomensdecielen). Onze resultaten laten zien dat de door 

middel van de toeslag gefinancierde teruglever-vergoeding in heel Duitsland slechts voor geringe 

positieve toegevoegde-waarde-effecten zorgt, die regionaal ongelijkmatig zijn verdeeld. Deelstaten 

met hoge aandelen hernieuwbare energie laten licht positieve effecten zien, terwijl vooral Noordrijn-

Westfalen en de stadstaten (Bremen, Hamburg en Berlijn) negatieve effecten laten zien. De effecten 

op de beschikbare inkomens daarentegen zijn in hun geheel zeer negatief. Ook hier is een zeer 

ongelijkmatige verdeling te zien. Het beschikbare inkomen van modale en lage inkomensgroepen 

neemt gemiddeld tot sterk af. Alleen de hoogste inkomensgroepen laten positieve effecten zien. Op 

grond van onze resultaten kunnen wij dan ook concluderen dat de wet EEG inderdaad grote impliciete 

verdelingseffecten heeft, zowel op regionaal als sociaal niveau. 
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