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yooRv¡ooRD

De enquête Regionale Bedrijfsontwikkeling (ERBO) is een initiatief van de

vereniging van Kamers ven Koophandel en Fabrieken in Nederland.

Het projekt werd gestart in 1974. De resultaten van de enguêtering worden

per kamergebied gepubliceerd.

In Gelderland groeide geleidelijk het besef dat het zinvol zou zíin de re-

sultaten ook in provinciale totalen te groeperen. Kontakten met het ETI

voor Gelderland over deze zaak resulteerden in een opdracht die op 1 de-

cemlcer 1980 door de Stichting Samenwerkende Kamers van Koophandel en Fa-

brieken werd verleend.

Voor de uitvoering van het onderzoek r^¡erden afspraken gemaakt over het rap-

portage-schema. Er werd besloten dat de rapportage zou omvatten

- provinciale ontwikkelingen in het bedrijfsleven

- ontwikkelingen per bedrijfstak

- analyse van interessante verschillen tussen de Kamergebíeden.

De cijfers uit ERBO I -t979 voor geheel Gelderland zouden bij het te be-

schrijven en te analyseren materiaal worden betrokken.

Het bewerken van de zeer grote hoeveelheid komputermateriaal vergde meer

tijd dan was voorzien. Eind mei 198d werden de studies afgerond.

Over de bevindingen bij het verwerken van het enquêtemaÈeriaal, eventuele

tekortkomingen etc. zal nog een aparÈe evaluatie-nota worden uitgebracht.

De sanenstellers van het rapport zijn
- Drs. C. Breedveld (tevens projektleider)

- Drs. B.B.A. Drewes

- M. Walsweer

I
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Over de rapporterlng is enkele malen overleg gepleegd met de voor

het onderzoek ingestelde begeleidingskommissie. Hiervan maakten

n¿ìmens de Kamers van Koophandel deel uit, de heren

Drs. P.J.G.- Baselaar

Drs. Th.A.M. van de Meer

Drs. iI.L. Meerman

Stichting Economisch Technologisch
Inst,ituut voor Gelderland
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INLEIDIÀG

De ETl-rapportage over de Gelderse ekonomische ontwikkelingen 1980 en het
verwachtingspatroon voor 1981 is gebaseerd op de Enquête Regionale Bedrijfs-
ont$¡ikkeling (ERBO) 1980. Deze enquête wordt jaarlijks door de Kaner van

Koophandel en Fabrieken gehouden.

Voor de eersÈe maal wordt in Gelderland hiermede over de provinciale ont-
wikkeling in totaliteit gerapporteerd.. Voordien werd alleen de ontwikketing
per Kamergebied door de Kamers geanalyseerd en gepubliceerd.

De rapportage is gebaseerd op ERBO-II. Het gaat daafblj om een verbeterde
vraagstellinq ten opzichte van de traditionete ERBO - I, in het, bijzonder
om een betere weging van enquêteresultaten. De belangrijkste verschillen
ten opzichte van ERBO - I zijn:
- er wordt niet alleen gevraagd naar de relatÍeve ontr^¡ikkeling van de omzet

in het verslagjaar' maar ook naar het nivo van de omzet etc. in het jaar
daaraan voorafgaand, zodat de relatieve ontwikkeling per bedrijf aan een

volumegrootheid kan worden gerelateerd

- de enquèteresultaten per Kamer per bedrijfsklasse, pêr grootteklasse (stra-
tum) worden niet uitsluitend gewogen met het totaal aantal bedrijven, maar

eveneens met het totale aantal werkzame personen per stratum
- de steekproefformule is zodanig aangepast dat de steekproeffunkties aanzien-

lijk zijn vergroot.

De proef met ERBO -II is in 1978 bij twee Kamers genomen (Arnhem en Haarlem).
Ín t979 namen I Kamers van Koophandel deel aan de ERBo - Il-enquête, waaronder
de Karners van Arnhem en Nijmegen.

In 1980 is ERBO - II door 24 Kamers uítgevoerd.
De ERBO heeft zoals geneld een steekproefkarakter. Voor bijzonderheden hier-
over verÌ^Iijzen wij naar de handleiding tabellen ERBO - 2 - t98O. De output
van de enquête is vervaardigd door de NV Databank.

In de rapportage gaat het om de beschrijving en beoordeling van de ontwikkeling
over één jaar 1980. Vanzelfsprekend kunnen op deze basÍs geen uitspraken gedaan
worden over ontwíkkelingen op langere termijn.
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Hoofdstuk L PnouinciaLe onü'tikkeLíngen

In dit hoofdstuk wordt een beeld gegeven van de ontwikkelingen in geheel

Gelderland met behulp van totaal-cijfers voor de provincie.

De in beschouwing genomen grootheden zijn omzet, export, bedrijfsresul-
taat, investeringen en werkgelegenheid.

De ontwikkelingen in geheel Gelderland zijn vergeleken met de Nederlandse

geniddelden. Daarnaast zijn vergelíjkingen in de tijd gemaakt, namelijk
ten opzichte van de ERBO-uitkomsten L979. Ook zijn verwachtingen voor 1981

opgenomen.

Hoofdstuk 2 Onhn¿kkeLingen pe? be&njfskLasse

In totaal zLjn t7 bedrijfsklassen behandeld (SBl-indeling). Vanzelfspre-
kend ligt de nadruk op gunstige en ongunstige onÈwikkelingen. Ook hierbij
werden cmzet, export, bedrijfsresultaten, investeringen en werkgelegenheid

afzor¡derlijk behandeld. Het oordeel van de ondernemers werd soms naast de

feiteli jke ontwikkelingen vermeld.

Per bedrijfsklasse is een samenvatting gegeven van gunstige en ongunstige

ontwikkelingen. Van de afzond.erlijke grootheden (omzeÈ etc. ) werden de po-

sitieve en negatieve uitschieters onder de bedrijfsklassen in een sanenvat-
ting gegeven.

Hoofdstuk 3 Regiona,Le üersehiLLen in ekonomisehe onü'tikkelíng

In dit hoofdstuk ligt de nadruk op de orderlinge afwijkinçfen v¿rn de afzon-
derlijke Kamergebieden. Ook zijn vergelijkingen gemaakt met Gelderse en lan-
delijke gemiddelden. De beschouwingen vinden plaats op het nivo van sektoren:
landbouw, industrie (inklusief bouwnÍjverheid), groothandel, detailhandel en

dienstensektor. Bij de behandeling is onderscheid genaakt in omzet, bedrijfs-
resultaat,, investeringen en werkgelegenheÍd.

f



EnkeLe opmerkingen ouer het nateriaaL

De ERBO 1980 was gericht op bedrijven die in 1979 dn 1980 aktief zLjn ge-

hteest, met andere woorden vóór 1 januari 1979 met hun werkzaamheden zijn
gestart en ten tijde van de enquête nog aktief. De ontwikkeling van het
bedrijfsleven is niet geheel kompleet daar sluitingen, verplaatsingren of
oprichtingen niet aan de orde komen en ook niet venrerkt zijn in de h/eer-

gegeven ontwikkelingen.

Bij de indeling naar bedrijfsklassen is de Standaard Bedrijfsirdeling van

het CBS gevolgd.

In hoofdstuk 1 is kortheidshalve over "landbouw" gesproken. In feite is
daarmede de geheleprimaire (= agrarische sektor) aangeduid, dus landbouw,

tuinbouw en visserij.
In de hoofdstukken 2 en 3 gaat het bij r'lard- en tuinbouw" steeds om deze

beide kategorieën, de visserij bteef buiten beschouwing (te kteine aantal-
Ien). Bij de landbouw (en tuinbouw) zijn de zelfstandigen niet meegeteld,
zodaÈ slechts over een beperkt d.eel van deze sektor is gerapport."rd. l)

In de bedrijfsklasse I'delfstofwinning" komen geen gegevens voor (aantallen
te gering).

In de sektor "industrie" zijn enkele malen bijzonderheden over subklassen

vermeld ( bijvoorbeeld papier- en kartonindustrie). DiÈ is niet systematisch
geschied' maar alleen ir¡ de gevallen waar het voor een goed begrip van de

ontwikkeling belangrijk is. Hetzelfde geldt voor het onderscheid in kleine
en grotere bed.rijven.

fn de dienstensektor zijn de cverheid en het bankwezen niet bij de enquêtering
betrokken geweest.

1) AIs gevolg van kriteria díe voor inschrijving in het Handelsregister gelden
is slechts een beperkt deel van deze sektor ingeschreven. Eenmanszaken zijn
niet geregistreerd, bedrijven met een rechtsvorm wel.



De ERBO - enquête is gebaseerd op een onder de bedrijven gehouden steek-

proef.
Per Kamergebied werd de volgende netto respons verkregen:

Harderwijk 63'3 t
Zutphen 6019 I
Arnhem 54,8 z

Nijmegen 54,t È

Tiel 5813 I

De netto respons voor Nederland bedraagrt' 5614 *.
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SAMENVATTÏNG

Het rapport "Gelderse Ekonomische Ontwikkelingen 1980" wil inzicht geven in
een aantal aktuele trends die zich voordoen in het Gelderse bedrijfs-
Ieven. Het is gebaseerd op de ERBO Il-enquête die de vijf Gelderse Kamers

van Koophandel eind 1980 onder de Ín het Handelsregister ingeschreven be-

drijven hebben gehouden.

Het rapport verschaf.E zo volledig mogelijk informatie over sociaal-ekono-

mische ontwikkelingen in elke bedrijfsklasse in Gelderland en in elk van

de vijf Kamergebieden. Het kan dan ook gekenschetst worden als een soort
naslagwerk. Zeker h¡anneer soortgelijke rapporten in de toekomst jaarlijks
blijven verschijnen, wordt met deze reeks aan ieder die geÍnteresseerd is
in de sociaal-ekonomische ontwikkeling van Gelderland een voortreffelijke
dokumentatie aangeboden, die in menige werkbibliotheek van ondernemingren,

organisaties en overheidsinstanties in Gelderland een voorname plaats zal
innemen.

De opbouw van het rapport-en dus ook van deze samenvatting - is eenvoudig en

duidelijk.
In het eerste deel worden de provinciale ontwikkelingen beschreven. In het

rapport zelf gebeurt dat op bedrijfsklassenivo; in deze samenvatting op het

nivo van de ekonomische sektoren (Iandbouw, industrie inklusief bouwnijverheid,

groothandel, detailhandet, en (overige) diensten) .

¡lle beschrijven daarbij achtereenvolgens de ontwikkelinq 1979-1980 van de om-

zetten, de e:çorten, de netto-bedrijfsresultaten, de rendementen, de inves-

teringen en tenslotte van de werkgelegenheid. Per ontwikkeling vergelijken we

steeds Gelderland met Nederland.

Deel twee bevat de informatie per bedrijfsklasse in Gelderland. Het rapport

zelf geeft een systematische beschrijving van de tendenzen die zich in elke

bedrijfsklasse afzonderlÍjk voordoen. In de samenvatting beperken !ìIe ons

veel meer tot hoofdzaken en opvallende punten.

DeeI drie geeft een beschrijving van de ontwikkeling der ekonomische groot-

heden in de vijf kanergebieden. In het rapport zelf gtebeurt dat systematisch

en volledig; in deze samenvatting worden alleen de hoofdzaken en de opvallende

punten vermeld.



r

In d.e delen twee en drie behandelen we evenals in het eerste deel achtereen-

volgens de ontwikkeling van de omzetten, de e>çorten, de netto-bedrijfsresul-
taten, de rendementen, de investeringen en de werkgelegenheid.

1. Provinciale ontwikkelingen

De ekonomi sche barometer in GelderJ-and wijsÈ op gruur en kil l^Ieer. Dat. blijkt
bijvoorbeeld duídelijk uit de toekomstven¡achÈingen van de ondernemingen op

korte termijn: 119 van de Gelderse bedrijven voorziet in 1981 een reêle.stij-
gring van het netto bedrijfsresultaat,. Sleehts in de chenische industrie, de

papiernijverheid en de metaalindustrie is men wat opti-mistischer.
AIs we de provinciale ontwikkelingen vergelijken met de nationale, ontstaat
globaal het volgende beeld. In Gelderland is de omzet-, e:çort- en investe-
ringsontwikkeling nòg ongrunstÍger dan in Nederland., ÈerwÍjl de werkgelegtenheids-

ontwikkelingen in Nederland en in Gelderland met elkaar Ín de pas lopen en de

ontwikkeling van het, netto-bedrijfsresultaat in Gelderland iets gunstiger is
dan in Nederland.

Voor een deel btijkt dat uit tabel 1.

Tabel I OntwÍkkeling omzet, export, investeringen werkgelegenheid in 1980

tov. t979rLn procenten, Nederland, Gelderland per ekonomische sek-

tor en totaal.

I
I

¡

r'

Sektor Omzet
Ned. Geld

Export
Ned. Geld.

Investeringen
Ned. Geld.

!{erkgelegenheid
Ned. Geld.

Landbouw 2 r7

Industrie 5r0

Groothandel 5,0

Detailhandel -3,7
Diensten 5 16

3r1

3r7

2rr
-2 r8

3r4

5r 1

716

7rr

12,8

5'1

-7 ,9

-t[,9
-27,2
-12,2
- 916

-13,6

-31,1

-53,3
-L7,1
-t8,7
-15,0

or4

-0r3
0'9

-o r7

Lr2

0r 1

-0'3
Lr6

-r 13

!16

Totaal 3 ,4 r ,9 7 ,3 -0 r 3 -18,6 -39,8 0r1 0r1

Hieronder besteden we achterîeenvolgens aar¡dacht aan de provinciale ontwikkelingen

van de om-etten, de e:rporten, de netÈo-bedrijfsresultatgn, de rendementen, de in-
vesteringen en de werkgelegenheid.
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Zoals gezegd blijft de totale omzetontwikkeling in Gelderland wat achter bij

die in Nederland. De belangrijkste oorzaak daarvan is volgens het oordeel der

ondernemingen gelegen in een tekortschietende binnenlandse vraag.

Uit de cijfers van tabel 1 bfijkt echter dat ook de buÍtenlandse vraag in Gelder-

land stagneert. Nominaal blijft, de export fn 1980 ten opzichte van t979 vrtjwel gc-
fijk (-Or3t); dat betekent bij een inflatie van 7t dat de export reëe1 fors daalt.

Slechts de e:çortontwikkelíngen in de Gelderse landbouw en bouwnijverheid vormen

daarop een grunstige uitzondering, terwijl ook de chemische industrie en de metaal-

warenindustrie opvallend in positieve zin afwijken van het geniddelde Gelderse

nivo van e:4>ortgroei.

Het is ons bovendien opgevallen in de cijfers van de ERBO fI-enquête 1980 dat

het exportaandeel in de omzet in Gelderland over de gehele linie lager ligrt dan

in Nederland (zie tabeL 2).

Tabel 2. ExporÈaandeel in totale ornzet per sektor, Nederland, Gelderland, 1980.

Sektor Nederland Gelderland

Landbouw

Industrie
Groothandel

20T^

262

262

11r

224

L7*

Totaal 26* 20t.

Het netto-bedrÍjfsresultaat vertoont in Gelderland en in Nederland dezelfde

trend: een dalende. Vooral de detailhandel blijkt het noeilijk te hebben.

Het aantal bedrijven met een afnenend netto-bedrijfsresultaat is erg groot

in deze sektor (zie tabel 3). In vriJwel alle bedriJfsklassen in Gelderland
blijkt dat het netto bedrijfsresultaat zich minder ongunstig heeft ontwik-
keld dan in de overeenkomstige Nederlandse bedriJfsklassen. Zoa1s we aan het
begin van deel I al opmerkten, verwacht 11 t van de Gelderse bedrijven een

reêIe stijgtng van het rendement in 1981. In de bouw, de detallhandel en het
publiekverzorgend ambacht heeft, men de soriberste toekomstverwachtingen.



Tabel 3. Aantal bedrijven naar ontwikkeling netto-bedrijfsresultaat per

sektor, Nederland, Gelderland, in procenten' 1980.

Sektor Netto-bedri j fsre sultaat :
gelijk of toeneming < 7t toeneming > 78afneming

Nederland

Landbouw

fndustrie
Groothandel

Detailhandel
Diensten

372

40*

398

422

35r

398

358

32"ó

4lZ

4t4

24*

254

294

t7*
24?'

Totaal Nederland 393 39r 222

Gelderland

Landbouw

Industrie
Groothandel

Detailhandel
Ðiensten

422

42*

408

46?,

368

36r

338

32?.

348

41T^

222

25T^

2Br

202

232

Totaal Gelderland 4tz 372 222

Uit tabel 1. bfijkt dat de investeringsdalíng in Gelderland bij-
na 40? is tegen bijna 208 in Nederland. Dat is opnieuw een symptoom van de som-

bere toekomstverwachtingen van het Gelderse bedrijfsleven.
De ERBO II -1980- cijfers laten zien dat de grotere bedrijven rel-atief meer

investeren dan de kleinere. De investerinçten van de glrotere bedrijven liggen

op een twee maal zo hoog nivo als die van het doorsnee-bedrijf. Dat beeld ver-

Èoont ook heÈ nationale bedrijfsleven.

De uitbreld-ngslnvesteringen blijken in Nederland 53t en in Gelderland 608 van

het totale investeringsvolure te bedragen (zie tabef 4).
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Tabel 4 De investeringen in de bedrijven met vooral of uitsluitend uitbreí-
dingsinvesteringen als percentage van de totale investeringen van

alle bedrijven

Sektor Nederland Gelderland

Landbouw

Industrie
Groothandel

Detailhandel
Diensten

44t.
57?.

45r
67t.
492

588
588
58È
762
55*

Totaal 538 608

Uit tabel 4 blijkt dat debedrijvenmet vooral of uitsluitend uitbreidings-
invesÈeringen zowel in celderland als in Nederland een groot aandeel in het
invesÈeringsvolume hebben. Wat de ínvesteringen betreft delen we tenslotte
mee dat 25 I van de Gelderse bedrijven ver$racht in 1981 reëel meer te.inves-
teren dan in 1980.

De werkgelegenheid blijft in Nederland en in Gelderland konstant. In Gelder:

land neemt het aantal arbeidsplaatsen in de industrie wat af, hetgeen wordt

gekompenseerd door enige groei in de landbouw en vooral in de groothandel

en in de diensten (zie tabel 1 ).
Blijkens de ERBO lI-enquête 1980 zijn er in Nederland 34.000 vakatures !ìraarvan

in Gelderland 4.000. Meer dan 50 t daarvan vinden we in de industriêIe sektor.
12 I van de bedrijven ondervindt problemen bij het aantrekken van personeel,

vooral van personeel in de uitvoerende sfeer. De vraag naar personeel met een

beroepsopleiding blijkt dan ook relatief groot te zijn. (Omaat ERBO-II een

enquête onder bedrijven is, blijft informatie over werkloosheid in dít kader
uit de aard der zaak achterwege).



fl

r
I
I

2. Ontwikkelingen per bedrijfsklasse in Gelderland

Vervolgens besteden we aandacht aan de ontwikkelingen per bedrijfsklasse in

Gelderland. Zoals we ín de inleiding al opmerkten, gebeurt dat in het rapport

zelf systematisch en volledig; in deze samenvatting beperken we ons tot hoofd-

zaken en marka¡rte punten. Evenals in deel I behandelen we achtereenvolgens de

omzet, de export, hetrettobdrijfsresultaaÈ (re-sultaat na aftrek van kosten en

afschrijvingen, maar vòðr aftrek van belastingen) de investeringen en de werkge-

legenheid

Uit deel I is in het algemeen gebleken hoezeer de trend in 1980 een onqunstige is.

Het meesÈ negatief zijn de onb'rikkelingen in de detailha¡rdel en (vooral) in de

makelaardij. De chemische industrie vormÈ een duidelijke uitzonderíng ten posi-

tieve.

De oñ-etten vertonen vrijwel over de gehele linie stagnatie, ûEtar blijven het

sterkst achter in de makelaardij, de detailhandel non-food, en in de schoeisel-

industrie. Daar staat tegenover dat de omzeÈten tegen de algemene trend in zich

positief ontwikkelen in de papier- en kartoniirdustrie, de elektrotechnische in-

dustrie, de chemische industrie en de meubelindustrie.

Dè grote corzaak van de ongrunstige omzetontûikkeling is volgens het ondernemers-

oordeel de stagrnatie van de binnenlandse vraag (en dus niet kostenstijgingen en

prijsverhogingen). Vooral in de bouw, de transportsektor en in de zakelijke

diensten is die oorzaak erg dominant. De landbouw, de voedings- en genotqiddelen-

industrie, de horeca en de detailhandel-food hebben er minder last van.

In deel I merkten we aI op dat het exportaandeel van de Gelderse bedrijven volgtens

ERBO II-1980 erg laag ligrt,. Dat nivo is in 1980 maar iets verbeterd' omdat, de

binnenlandse afzet zich nòg iets minder rooskleurig ontwikkelt dan de buiten-

landse.
Slechts de voedings- en genotniddelenindustrÍe vormt daarop een enigszins gun-

stige uitzondering: het Gelderse e:<¡rcrtaandeel bedraagt 33t (Nederland: 2641,

ten'¡ijl de nominale e:çortgroei in 1980 bijna 18 bedraagt.

Uit tabel 3 op bladzij 4 is ons gebleken dat hêt netto-bedrijfsresultaat slechts

bIj 22* r'an de Gelderse bedrijven reëel toeneemt. Toch boekt 848 van de bedrijven
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altijd nog lt¡inst

De meest ongunstige toèkomstverwachtingen ten aanzien van het netto-bedrijfs-
resultaat vinden we in de bouw, het transport en in de sektor overige dien- .

gten. De meest optinistische visie op de toekomstige ontwikkeling treffen we

aan in de chemÍsche nijverheid.

A1 eerder zagen we dat de investeringen in 1980 een dalend verloop vertonen.

Daarbij vormen de bouw, de makelaardij en de sektor overige diensten de

dieptepunten, terwijl de metaalindustrie een positieve uitzond,ering vormt.

In de chemische nijverheid bestaan relatief veel investeringsplannen dÍe in
1981 zullen worden gerealiseerd.

Dat de werkgelegenheid in Gelderland volgens de ERBO ll-enquête in 1980 in
de meeste bedrijfsklassen niet afneemt (zie tabel 5) wordt vooral veroor-

zaakt door de zeer matige groei van de arbeidsproduktiviteit.

Tabel- 5 ontwLkkeling werkgelegenheid per bedrijfskrasse, Nederland, Geld.er-
Iand, t979-I98O, in procenten

BedrÍj fsklasse Nederland Gelderland

LANDBOI'W

Voedings- en genotniddelenindustrie
lext.iel-, konfektie-, schoeisel-
en lederwarenindustrie

- textiel, konfektie
- schoeisel
BouwnÍ jverheid en bouwmaterialenindustrie
Grafische industrl-e en uitgeveriJen
Chemische industrie
Metaalindustrie

- basisnetaalindustrie
- metaalwarenindustrie

- machine-industrie

- elektrotechnische industrie
- transportnÍddelenindustrie

or4

- 1r5

0r0

0r0

- 016

- 1r0

2r!

- or2

O'4

1r1

Or6

oro

O'3

- O' 1

0r 1

- o16

- 016

- 0r 1

- 2r7

- or7

2r7

- 216

0r3

- 116

2r4

- tr2
o12

- 2r7
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Vervolg tabel 5.

Bedrij fsklasse Nederland Gelderland

Diverse industrie
- delfstoffenindustrie
- mer:belindustrie

- papier- en kartonindustrie
- optische en overige industrie
TOTAAL INDUSTRIE

GROO4THANDEL

Detailhandel food

DetaÍlhandel non-food

TO{TAAÍ, DETAILHANDEL

Horeca

Pr:bliekverzorgend anbacht

Transport
Overige díensten
Makelaardij
Zakelijke diensten
TC}IIAÀL DIENSTEN

1'0

0r6

- 0r8

213

- 0r3

o19

rr3
- Lr6

- or7

Lr2

0r8

or4

612

- 814

1'8
lr2

0r8

- 0r1

.o r4

216

- 0r3

l16

O'6

- 2r2

- Lr3

tr2
o12

3r0

4r6

- 4r5

0r9

rr6
r€TAAL 0r l 0r1

Zoals dat ook bij andere ekonomische grootheden het geval hras, ontstikkelt zich

ook de werkgelegenheid bij de makelaardij het. ongrunstigst (Gelderland: -4r5t¡
Nederland: -8r4t). Ook is het opvallend dat de lverkgelegenheidsontwikkeling

in de chemische industrie een negiatieve is. Dat moet gevolg zijn vëìn een stij-
gende arbeidsprodr¡ktLviteit, in die sektor.
Uit, de ERBO-enquête is voorts gebleken dat er nogal !,rat bedrijfsklassen zijn,
vooral in de índustriêle sektor, die ondanks de grote r¡terkloosheid vakatures

tellen, en noeilijkheden ervaren bij het vern¡llen daarvan. VÍe denken dan met

name aan de chemische industrierde netaalindustrie en aan de grafische nijver-
heid. Dat wijst erop dat de Gelderse arbeidsmarktnæsteen probleem vari kwan-

titatieve aard (tekort aan arbeidsplaatsen) ook problemen van kwalitatieve aard

kent: de kwaliteiten van de vraag en van het aanbod op de arbeidsmarkt sluiten
niet goed op elkaar aari. Terwijl er in het algemeen een overschot aan arbeids-
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aanbod is, bestaat er tegelijk onvenmlde vraag naar mensen met een beroeps-

opleidíng. In het vakjårgon va¡r de arbeidsekonomie spreken we in zorn situatie
van kwalitatieve diskrepanties tussen vraag en aanbod op de arbeidsnarkt.

3. ONT¡{IKKELINGEN PER KAMERGEBIED IN GELDERT.AND

Het derde en laatste deel van het rapport v¡aarvan dit de samenvatting is,
besteedt aandacht aan de sociaal-ekonomische ontwikkelingen per Kamergebied:

Harderwijk, Zutphen, Arnhem, Nijmegen en Tie1.

In tabel 6 zíjn deze ontwikkelingen in procentuele veranderingen van 1979

tot, 1980 weergegeven. Behalve bij de werkgelegenheid hebben we de cijfers
afgerond op hele getallen.

Tabel 6 ontwikkeling omzet, e:<port, netto-bedrijfsresultaat, investeringen

en werkgelegenheid per Kamergebied, Gelderland, Nederland, 1979'

1980, procentuele mutaties.

1
VSrschi jnsel H z A NT GeId Ned

Omzet

E:çort
Netto-bedri j f sre sultaat
Investeringen
Werkgelegenheid

+18
+ 14+

- 16r

- 84r

+ 0r4t

-18
-7*
-8t
- 172

+ 0r7*

+22
ot
58

- 40r

+ 0,18

+3t
+72
- 6Bt

- 198

+ 0,18

+ 38+ 2*+ 7Z

+610r0r
0r+ 38- 16*

- 31s- 98- 22?

- 0,1t - 0,58 - 0r8t

1 ) H :Kamerqrebied Harderwijk

Z:KamergeÞied Zutphen

A:Kamergebied Arnhem

N :Kanergebied Ni jnegen

T:Ii,anergebied Tiel

fn het Kamergebied HarderwJ-jk vertoont de export de meest spektakulaire

ontwikkeling. Temijl de totale oñzet ongeveer stabiel blijft' stijge de

export met maar tiefsÈ 14t.

Die groei weerspiegelt zich niet in het netto-bedrijfsresultaat. Dat ver-

toont bij het bedrijfsleven va¡r de Kamer van Koophandel van Harde:rvrijk tesamen

met Tiel inr 1980 ,de diepste daling van de gehele provincie.
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Dç investeringen laten ook in het, Kamergebied Arnhem een sterke terugn/aI

zien met 318. Dat is voorai in de industrie veroorzaakt en - zLj het in
mindere mate - in de dienstensektor.
De werkgrelegenheid vertoont, ook in het Kamergebied Arnhem stabÍliteit. Een

daling met 2t in de detailhandel is door toeneming van arbeidsplaatsen in
de andere sektoren gekompenseerd.

Het wekt bij ons enige verbazing dat heÈ Kamergebied Nijmegen in de ERBO

Il-resultaten van 1980 relatief zo gunstigr uit de bus komt. Het in ekono-

misch opzicht meest zorgwékkende gebied van Gelderland vertoont een stabiele
omzet-, e>çort- en werkgelegenheidsontwikkeling, terwijl het netto- bedrijfs-
resultaaÈ er met +38 zelfs hoger scoort dan in alle andere gebieden.

Ook het investeringsverloop - met een opvallend geringe dating in de industrie
past in dit gmnstige bee1d. De terugval van 9t van 1979 naar 1980 is aan-

zienlijk kleiner dan in de andere Gelderse Kamergebieden.

Het Kamergrebied Tiel geeft meÈ een stijging van 7t de gunstigste om-etont-

wikketing te zien. Vooral de groothandel en de landbouw zijn daar deßet aan,

terwijl de detailhandel met -108 enigszins uit de toon valt. in dit grunstige

regionale beeld.
Deze positieve omzetontwikkeling weerspiegelt zich niet in het verlooP van

het netto-bedrijfsresultaat. Dat is met - 16t van 1979 nâar 1980 in het
Karnergebied Tiel .tesamen met Harderwijk lager dan in de andere regio's.

De investetingen ontwíkkelen zich in dit Kamergebied, ongreveer konform het
gemiddelde van de andere gebieden. Dit doorsnee-beeld is de resultante van

een relatief grunstig verloop in de industrie en een relatief ongrunstig ver-
loop in de diensÈen en in de detailhandel.
Tenslotte stellen we vast dat de werkgelegenheid in het Kamergebied Tiet met

-lt daalt. Dat nivo is vooral naar beneden getrokken door een afnemJng van

het aantal arbeidsplaatsen in de detailhandel met -38.

Tot zover de samenvattíng van het rapport "Gelderse Ekonomische Ontr¿ikkelingen

1981", gebaseerd op de ERBO ll-enquête 1980. !{Le gelnteresseerd in een

uftvoerige weergave v¿¿n de ekonomische tendenzen in 1980 en 1981, raden

we aan het rapport zelf te raadplegen.

t
¡

i
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Úit ae bijlage van het. rapport hebben we afgeleid dat dit met name

veroorzaakt is in de diensten, de groothandel en ook enigszins in de

industrie.
Het nivo van de invesÈeringen loopt met dít stechte resultaat in het
Kamergebied Harderwijk in de pas: het peil is ln 1980 nog slechts 16 B

van dat van 1979. De industrie Ís de voornaamste veroorzakende sektor.
Tenslotte memoreren we dat de werkgelegenheíd in het, Kamergebied evenals

in de andere Kamergebieden vrijwel konstant blijft.

In het Kamergebied ZuÈphen daalt de omzet nominaal. Dat is voornamelíjk
veroorzaakt door de stagmatie die in de export van de groothandel op-

treedt.
Het neÈto-bedrijfsresultaat in het bedrÍjfsleven van dit Kamergebied

beweegt zich konform dat van de provincie. Daarbij valt ons vooral de

relatief grunstige positie van de industrie op.

De investeringen dalen met 17t. ten opzichte van de andere gebieden (met uit-
zondering van Nijmegen) kan deze daling nog matÍg worden genoend.

Vooral de dienstensektor met haar uitzonderlijk gnrnstige investeringsontwikkeling

zorgl- ervoor dat deze afneming beperkt btijft
De werkgelegenheÍd in het Kamergebied Zutphen tenslotte ontwikkelt zich niet
ongrunstig.Vooral in de díenstensektor en in de groothandel vertoont het aan-

tal arbeidsplaatsen enige groei.

De omzet- en e:çortontwikkeling in het Kamergebied Arnhem komt in totaliteÍt

onqeveer overeen met de landelijke.
Tussen de sektoren bestaan echter soms markante verschillen. Daarbij valt

met name de matige groei op Ín de dienstensektor. Aan de andere kant fascineert

uiteraard een e:<portgroei Ín de landbouw net 408

Itet netto-bedrijfsresultaat blijft in 1980 op het nivo van 1979. Ten opzichte

van wat de andere Kamergebieden (met uitzondering van Nijmegen) op dit punt

te zien geven, mag dit als een grunstig sigrnaal worden opgevat.

{
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1 . PROVINCIALE ONTTIIKKELINGEN

-!nleiding

In dit hoofdstuk worden paragraafsgewijs een aantal ekonomische grootheden

beschouwd. Achtereenvolgens komen aan de orde 1. omzet en export 2. neÈto

bedrijfsresultaat (uen¡ en rendement 3. investeringen. 4. werkgelegenheid.

Per paragraaf is een tabel opgenomen waarin de cijfers worden gepresenteerd

op het bedrijfsklassennivo zoals dit in de ERBO-uitdraai is onderscheiden.

De beschrijvingen dragen een algemeen beschouwend karakter; aan de ontwikke-

lingen per bedrijfsklasse wordt slechts incidenteel aandacht geschonken. In

tabel 1.0 staan de resultaten beknopt samengevat. In deze tabel zijn slechts

ontwikkelingsgegevens opgenomen. een + duidt erop d.at de procentuele Gelder-

se ontwikkeling L979-L98O beter verliep d.an in Nederland, een - duidt op

een slechtere ontwikkelinq, een 0 geeft aan dat de ontwikkeling gelijk ver-
liep. Met andere woorden de Gelderse procentuele ontwikkeling wordt dus steeds

vergeleken met de Nederlandse.

!{ordt aldus naar de verschillende qrootheden gekeken dan blijkt dat de om-

zet, de export en de investeringen zich in Gelderland slechter onÈwikkeld

hebben dan in Nederlandr de werkgelegenheid verliep getijk terwijl de ont-
wikketinq van het NBR beter verliep. Het sombere beeld dat uit de landelij-
ke verslaglegging van de ERBO naar voren kont blijkt zich minstens even

sterk op te dringen vranneer de Gelderse cijfers beschouwd worden. De om-

zetonÈwikkeling is ten opzichte van de voorgaande jaren duidelijk verslech-
terd. De e:q>ortontwikkeling was weliswaar matig, doch in verhouding met de

totale omzetontwikketing redelijk gunstig. De winstpositie van de bedrijven
is buitençfev¡oon zorgelijk en de investerinqen zijn ten opzichte van voor-
gaande jaren drastisch gedaald. Het is dan ook uitsluitend aan de trage groei

van de arbeidsproduktiviteit te danken dat de werkgelegenheid zich niet ne-

gatiever heeft ontwikkeld dan thans het geval is geweesÈ. Dat de werkloosheid

niettemin sterk is toegenomen vloeit voor het belangrijkste deel voort uit een

toenemend arbeidsaanbod. Met name de groeiende belangstelling van vrouwen om

deel te nemen aan het arbeidsproces, de afnemende instroom in het onderwijs

en de verminderde toetreding tot !{AO en AAlf in de hogere leeftijdsgroepen zijn
de oorzaken van de snel stijgende beroepsbevolking. Daarenboven heeft de hui-
dige bouwrecessie het werkloosheidspercentage eveneens sterk negatief bein-
vloed.

1
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Tabel 1 . 0. Gelderse ontwikkelJ-ng t979/1980 vergeleken met Neder-
land

omzet export NBR investe-
ringen

werkgele-
genheid

LANDBOUlf

Voedings- en genotmiddelenindustrie

TexÈiel-, konfektie-' schoeisel
en lederwarenindustrie

- textiel-, konfektie
- schoeisel
Bouwni jverheid en bouwmaterialenind.

Grafische industrie en uitgeverijen
Chemische industrie
Metaalindustrie

- basismetaalindustrie

- metaalwarenindustrie

- machine-industrie

- elektrotechnische industrie

- transportmiddelenindustrie
Diverse industrie
- del f stof fenindustrie
- meubelindustrie

- papier- en kartonindustrie
- optische en overige industrie
TOTAA1, INDUSTRIE

GROOTHANDEL

Detailhandel food

Detailhandel non-food

TOTAAT DETAILHANDEL

Horeca

Pr¡bliekverzorgend a¡nbacht

TransporÈ

Overige diensten
Makelaardij
Zakelijke diensten
TO4TAAI, DIENSTEN

TOTAÀL

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

0

+

0

+

+

+

0

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Bron: ERBO 1980.
2
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I.2. Omzet en export

1.2.L. Amzet

Onder invloed van de scherpe olie-prijsstijgingen werd Ned.erland Ln 1979

wederom gekonfronteerd met een omvangrijk ruilvoetverlies en een oplopen-

de inflati.l). De hieruit voortvloeiende druk op het reële nationale in-
komen resulteerde in een zeer bescheiden produktiegroei. Blijkens de uit-
komsten van de ERBO 1979 verliep de omzetontwÍkkeling bij het Nederlandse

bedrijfsleven dan ook minder gunstig dan in 1978. Het aarzelende herstel
dat zich na 1976 begon af te tekenen zette zich in 1979 niet verder voort.
De olie-prijsstijgingren na 1978 hebben Íntussen een nivo bereikt dat in
reëIe termen gemeten gelijk is aan dat van L973/t974. Als gevolg hiervan
nam de inflatie in 1980 toe en kwam de ruilvoet verd.er onder druk te staan.

Volgens de voorlopige cijfers is het nationaal inkomen in 1980 niet toege-

nomen. De wereldhandel vertoonde in vergelijking met andere jaren slechts
een greringe stijging. De internaÈionale konjunktuur verkeert in een uiterst
zwakke fase. Gezien het open karakter van de Nederlandse ekonomie hebben

deze omstandigheden onvermÍjdelijk gevolgen voor de afzetmogelijken van

het Nederlandse bedrijfsleven. De uitkomsten van de ERBO-enquête van 1980

laten zien dat de neergaande omzetontwikkeling van 1979 zLc}:. in 1980 in
versterkte mate heeft voortgezet.

Bij bestudering van tabel 1.1. blijkt duidelijk het, algemene karakter van de

afzetrecessie. Behoudens de agrarische sektor zLjn de ontwikkelingen per

sektor vrijwel steeds gelijksoortig terwijl ook tussen de Gelderse en na-

tionale ontwikkelingen geen rrrezenlijk onderscheid bestaat. Ten opzichte

van 1979 is het aantal bedrijven met een duidelijke omzettoename niet
noemenswaardig veranderd. Daarentegen is het aantal bedrijven met een om-

zetdaling belangrijk toegenomen, terwijl het. aantal bedrijven dat de omzet

onçteveer wist te stabiliseren op het nivo van het voorgaande jaar sterk is
afgenomen.

3
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1) zie hiervoor Centraal Economisch Plan 1980, pagina 15 e.v.
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Tabel t.7 Procentuele verdeling van de bedrijven naar omzetontwikkeling

afname gelijk of toename <7. Z toename > 7 Z

Nederland 1979 1980 t979 1980 1979 1980

Landbouw

Industrie
Groothandel

Detailhandel

Diensten

Totaal

Gelderland

Landbouw

24

24

25

24

T9

23

23

24

23

24

L9

22

33

37

32

37

30

35

37

38

36

38

31

36

56

50

45

53

57

53

2t

27

32

23

24

25

29

29

36

23

28

27

27

31

33

22

28

27

56

49

4L

52

55

51

38

34

32

40

42

38

36

32

31

40

4L

37

20

28

34

24

26

26

Ind¡sÈrie
Groothandel

Detailhandel
Diensten

Totaal

Bron: ERBo 1979 en 1980

!{orden de individuele bedrijfsklassen beschouwd naar de procentuele ontwik-

kelinq van de omzet over het jaar 1980, dan blijken er grote verschillen.
In verhouding tot de overige sektoren is de omzetontwikkeling van de indu-

strie zowel nationaal als in Gelderland relatief gnrnstig geüteest. Binnen de

industrie kend.en evenwel de bedrijfsklassen voedings- en genotmiddelenindu-

stríe, schoenindustrie en de gezanenlijke metaalindustríe slechts een licht
positieve tot negatieve nominale omzetontwikkeling. Ook de gekombineerde

sektor bouwnijverheid en bouwmaterialenj-ndustrÍe ontwikkelde zich matig. De

overige industriële bedrijfsklassen stegen aanmerkelíjk boven de geniddelde

groei uit. De industriête bedrijven noemen in de ERBO-enquête de fluktuaties
in de binnenlandse vraag de belangrijkste invloedfaktor op de omzetontwikke-

ling in 1980. Zeer opvallend is in dit verband de geringe invloed die aan de

4
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export wordt toegekend. De exportontwikkeling in 1980 heeft kennelijk geen

bepalende invloed gehad op de ontwikkeling van. de totale industriële omzet.

Bij de interpretatie van de procentuele omzetverandering dient overigens be-'

dacht dat deze mutaties betrekking hebben op de omzet, uitgedrukt in lopende

prijzen. zij zLjn dus niet voor inflatie gekorrigeerd.

De inftatie bedroeg in 1990 ca. 7 8. DÍt. betekent dus dat een omzettoename

van 1979 naar 1980 van minder dan 7 å in feite een reêle daling ínhoudt.

In dit licht bezien kunnen in Gelderland en in Nederland vljf industriële be-

drijfsklassen worden onderscheiden die in 1980 een reêIe produktiegroeÍ heb-

ben verwezenlijkt, te \^¡eten de chemische industrÍe, de elektrotechnische in-

dustrie, de meubelindustrie, de papier- en kartonindustrie en de optische in-
dustrie. Sterke omzetstijgingen zoals deze incidenteel bij de industriële be-

drijfsklassen voorkwamen, hebben zich in de dienstensektor niet voorgedaan.

Ðe grootste toename werd in de bedrijfsklasse zakelijke diensten qereali-

seerd. Rekening houdend met een inflatie van + 7 t heeft zich evenwel ook in

deze bedrijfsklasse geen reêle toename voorgedaan. In Gelderland is in reële

termen gemeten zelfs een daling opgetreden. Ten gevolge van het verder inzak-

ken van de onroerend goedmarkt daalde de omzet v-an de makeläardij zeer aan-

zienlijk. Ook de detailhandel heeft, met een ehsolute daling van de omzet te
kampen getrad. Deze onÈwikkeling hangt nau$r samen met de stagnerende ekonomie

en de gedaalde koopkracht. in 1980.

De totale omzetgfoei in Gelderland. ligt met 1,9 * duidelijk onder het lande-

lijk cijfer van 3,4 z. Bij de totaalcijfers van de omzet dient overigens
bedacht dat bij het ERBO-bedrijvenbestand de sektor handel hierop een ul-t-
zonderlijk zwaar gewicht uitoefent. In Gelderland en in Nederland bedroegen

de omzetten van de handel in 1980 ruim de helft van de totale omzet. Het zal
duidelijk zijn dat dus de totale omzetontwikkeling in belangrijke mate beheerst
wordt door de ontwikkelingen van de handel.

i
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Tabel 1-2 omzetgroei t979/L980 in procenten

Nederland Gelderland

LANDBOUIi¡

Voedings- en genotmiddelenindustrie

Textiel-, konfektie-, schoeisel- en
lederwarenindustrie

- texÈiel-, konfekÈie

- schoeisel
Bouwnijverheid en bouwmaterialenindustrÍe

Grafische industrie en uitgeverijen
Chemische industrie
Metaalindustrie

- basismetaalindustrie

- metaah^Iarenindustrie

- machine-industrie

- elektrotechnische industrie
- transportmiddelenindustrie
Diverse industrie
- delf stof fenindustrie
- ¡neubelindustrie

- papier- en kartonindustrÍe
- optische en overige industrie
TOTA.AI, INDUSTRIE

GROO1THANDEL

Detailhandel food

Detailhandel non-food

TOITAAL DETAILHANDEL

Horeca

Publiekverzorgend ambacht

Transport
overige dÍensten
Makelaardij
zakelijke diensten
TOTAAL DIENSTEN

2 ''l
r16

3r1

3r4

- lr2
rr9
7rO

816

or2

- 912

- tr2
3r9

Br5

4r9

17 ,6

713

12,O

19,7

5r0

5rO

o,2

- 610

- 3r7

3r9

3 r'l
613

516

- t2,3
7rO

5r6

3r4

3r1

0r9

3r5

5r0

- 3r9

1rg

5r1

10,1

3r8

o12

417

3r2

12,5

t19

t3,6

lI,6
15,8

8r8

3 r'7

2rt
5r 1

- 516

'2'8
3'0
tr6
319

4'8
- 15,8

5r3

3r4

TO4rAAL Lr9
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-7.2.2. De onh¡ikkeLíng. nadr omzetkategorie" uergeLeken tnet NederLøú

In tabel 1.3.wordt de omzetontwikkeling onderverdeeld in drie kategoriên. In
de eerste kolom staan de bedríjfsklassen die een omzetontwikkeling doormaak-

ten van .7 4 of meer.., Ondat de inflatÍe ln 1980 c.a. 7 t bedroeg kan bij
deze bedrijven worden gesproken van een reëIe omzeÈtoename. In de tweede

kolom staan de bedrijfsklassen vermeld die nominaal welisráraar een omzet-

stijging realiseren, doch rdaarvan deze toename minder dan de inflatÍe be-

droeg. Voor deze bedrijven is dus sprake van een reêIe omzetdaling. In de

derde kolom tenslotÈe zijn de bedrijfsklassen opgenomen die een absolute

omzetdaling hadden. Gezien de hoogte van de ínflatie is de reële omzetda-

Iing voor deze bedrijven groter dan 7 8.

Nadat de Gelderse bedrijfsklassen aldus zijn ingedeeld naar omzetontwikke-

ling wordt in de tabel tevens aangegeven of de ontwikkeling beter of slech-
ter was dan de Nederlandse.

Het meesÈ opvallende uit deze opstelling is de positie van de dienstensek-

tor. De omzetten van de Gelderse diensten ontwikkeLden zich steeds minder qoed da,

in Nederland. Van het aantal industriële bedrijfsklassen d,aarentegen ontwikkelde
zich iets meer dan de helft positiever dan Nederland. Uitgedrukt in totale pro-
centuele groei bleef de Gelderse industriële omzetontqrikkeling niettemín
achter'bij Nederland.

j

I
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1)omzetgroei)7*
2)omzetgroeí<72
3)omzetgroei<0t

I

t
I

schoeisel
makelaardij

voedings- en ge-
notmiddelenindus-
trie
bouwnijverheid en
bouwmaterialen-
industrie
grafísche industrie
en uitgeverijen
machine industríe
transportmiddelen
industrie
horeca

publiekverzorgend
arnbacht,

transport
overige d.iensten

zakelijke díensten

optische en
overige industrie

Ontwikkeling
slechter dan

Ín Nederland

detailhandel
non-food

landbouw

textiel-, kon-
fektie
basismetaal
industrie
metaalwaren
industrie
detailhandel
food

chemische
industríe
elektrotechnische
industrie
meubelindustrie
papier- en karton-
índustrie

Ontwikkeling
beter dan in
Nederland

absolute omzet-
daling 3)

reêle omzet-
daling 2)

reêIe omzet-
stijging 1)

i.v. t.
Nederland

Tabel 1.3 Gelderse bedrijfsklassen verdeeld naar omzetkategorie 1980
r
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L.2.3. Erpoz.t

AIs onderdeel van de omzetontwikkeling wordt in deze paragraaf de export-

ontwikkeling nader bekeken. ERBO-gegevens over de e)q)ort zijn slechts

beschikbaar over de landbouw, de indusÈrie (inkl. bouwnijverheid) en de

groothandel, zodat de beschouwingren tot deze kategorieên beperkt blijven.

De groei van de wereldhandel Ís voor Nederland met haar open ekonomie van

uitzonderlijk grote betekenis. Volgens de voorlopige cijfers van het CPB

komt de volumegroei van de geografisch herwogen wereldhandel Ín 1980 aanmerke-

lijk lager uit dan in L979. Weriin 1979 nog een toename gerealiseerd van 7,58,
in 1980 bedraagt de groei niet meer dan 2,5 8. Hier staat tegenover dat zowel

in 1979 als in 1980 de Nederlandse konkurrentiepositie op de internationale
markt werd versterkt. De prijs van het Nederlandse exportpakket sÈeeg mÍnder

snel dan een vergelijkbaar pakket van de konkurrenten. Niet alleen de stijging
van de uitvoerprijs, maar ook de toena¡ne van de loonkosten per eenheid produkt

in de verwerkende industrie blijft achter bij die in het buitenland. Met name ten
opzichte van de overige EG-landen is sprake van een gfunstíg loonkostenverloop

over de jaren t978, 1979 en 1980. Voor 1978 vloeide het, voordeel voornamelijk
voort uit loonmatiging. Yoor 1979 en 1980 kan de belangrijkste verklarings-
grond liggen in de matige effektieve appreciatie van de gulden, gegeven ons

gunstige inflatÍet"rpo1) .

De exportgroei in 1980 zoals deze bij de bedrijven uÍt de ERBO-enquête werd

r¡raargenomen bedroeg in Nederland rui:n 7 t. !'lordt de inflatie hÍerbij betrok-
ken dan blijkt er nauwelijks een reële stijging te zÍjn geweest. De tegengestelde

effekten van de verbeterde konkurrentiepositie en de gedaalde groei van de

wereldhandel hebben kennelijk geresulteerd in een stabilisatie van het ex-

portvolune. celdt dit voor Nederland als geheel, anders in de situatie in
de provincie Gelder1and. Nominaal trad hier een geringe exportdaling op,

9

_t

¡

-i

i 1) Centraal Economisch Plan 1980, pagina 63
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-reêel komt dat neer op een teruggang van meer dan 7 8. De exportontwikkeling

van de landbouw en van de bouwnijverheid en bouwmaterialenindustrie

verliep in Gelderland aanmerkelijk positiever dan in Nederland. De ontwikke-

ling van de groothandel vertoont daarentegen het omgekeerde beeld.

Gekorrigeerd voor inflatie bleef de export van de Nederlandse groôthandel

op hetzelfde nivo a1s het jaar daarvoor. In Gelderland trad evenwel een

reêle dalinq op van c.a. 15 t.

Tabel t-.4. Exportgroei L979/1980 in procenten

Nederland Gelderland

Landbouw

Voedings- en genotmiddelenindustrie

Textiel-, konfektie-, schoeisel- en
Iederwarenindustrie

- textiel-, konfektie
- schoeisel
Bouwni jverheid en bouwmaterialenindustrie
Grafische industrie en uitgeverijen
Chemische industrie
Metaalindustrie

- basismetaalindustrie

- metaalwarenindustrie

- machine-industrie

- elektrotechnische industrie
- transportmiddelenindustrÍe
Diverse industrie
- delfstoffenindustrie
- meubelindustrie

- papier- en kartonindustrie
- optische en overige industrie
TOTAAL INDUSTRIE

Groothandel

5'1

- 3r3

3r9

3'9
2r4

9r3

3r1
gr 1

615

- or2

20,5

212

13 ,8
1r0

t8,2

9'I
9r2

20,4

716

7 rl
'7 ,3

12,8

- 0r5

4'2
4rO

4r9

25,8

4rl
13,9

5'5

- 0r3

15r0

5r3

6,7

2,8

10, 1

3r7

It,6
10, 1

5rt
- 7r9

- 0'3TOTAAL

10
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1-.2.4. Toeneming en a.fnem¿ng oan de erport pez, bedrdjfsklasse, oergeLeken met
NederLaná,

Analoogi aan tabel 1.3. worden fn tabel 1.5. de bedrijfsklassen onderverdeeld in
drie kategorieên, te l^¡eten bedrijfsklassen met reële exportstijoing, reële
exportdaling en absolute exoortdalinq.
Hoewel een groot aantal Gelderse bedrijfsklassen een betere exPortontwikkeling

kende dan de Nederlandse bedrijfsklassen, is de totale ontwikkelinq belanqrijk
achtergebleven. Dit heeft te maken met het gewicht dat de verschillende be-

drijfsklassen hebben in het exportvolume. Zo speelt het e>rportvolume van de

bouwnijverheid in vergelijking tot de totale export een ondergeschikte rol.
Het feit dat de export van deze bedrijfsklasse zich in Gelderland beter ont-
wikkelde is dus van weinig Ínvloed op het, totaal cijfer. Ook de omvang waarin

een bepaalde sektor in het gebied aanwezig is heeft invloed op de mate waarin

de exportgroei van deze sektor uiteindelijk de totale exportgroei beÍnvloedÈ.

basismetaal-
industrie
groothandel

elektrotechnische
industrie
mer:belindustrie

metaalwarenindus-
trie
optische- en ove-
rige industrie

OnÈwikkeling

slechter dan

in Nederland

voedings- en
genotmiddelen-
industrie

textiel- konfektie
schoeisel

Çrafische industrie
en uitgreverijen
machine industrie
transportmíddelen-
industrie

landbouw

bouwnijverheid en
bouwmaterialenin-
dustrie
chemische industrie
papíer- en karton-
industrie

)ntwikkeling
beter dan in
ttederland

absolute e)<porÈ-
daling 3)

reêle export-
daling 2)

reêle export-
stijginq 1)

twikkeli

Iabel 1.5. Gelderse bedrijfsklassen verdeeld naar exportkategorie 1980

1) exportgroei >z 7 *
2) exportgroei <7 *

3)e:çortgroei<0t

I

I

I
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L.2.5. Eæpontquote

Hiervoor werd reeds opgemerkt dat de export een belangríjk onderdeel is van

de Nederlandse afzet-. Aan de hand van de ERBo-enquête kan worden bepaald

welk d.eel van de totale afzet- per bedrijfsklasse wordt geëxporteerd (ex-
1)portquote)l'Doordat zowel de Nederlandse als de Gelderse cijfers in tabel

I.6.2í7n opgenomen kan tevens een vergelijking word.en gemaakt tussen de na-

tionale en regionale exportquote per bedrijfsklasse. De Nederlandse export-
quote ligt zowel in de 'landbouw, de índustriëIe sektor als de groot-
handel steeds boven de Gelderse exportquote. Slechts een beperkt aantal Gel-

derse bedrijfsklassen heeft een hogere exportquote. Met name de Gelderse

voedings- en genotmiddelenindustrie, de basismetaalindustrie, de machine-

industrie en de elektrotechnische industrie kunnen in dit, verband worden ge-

noemd. Ðe metaalwarenindustrie en de groothandel va1len daarentegen juÍst op

door een zeer lage exportquote.

Bedrijfsklassen met een hoge exportquote zijn in sterke mate afhankelijk van

de buitenlandse afzetmogelijkheden en de veranderingen daarin. De omvang van

de wereldhandel is een belangrijk gegeven voor deze bedrijven. De kwetsbaar-

heid is groot¡ enerzijds doordat de internationale konkurrentj-e de laatste
jaren verscherpt is, anderzijds door het potentiëIe gevaar dat onder invloed
van de mondiale ekonomische recessie landen allerlei handelsbelemmeringen op-

werpen teneinde de binnenlandse industrie te beschermen.

Bedrijven met een lage exportguote zijn daarentegen vrijwel geheel afhanke-

lijk van de binnenlandse vraag. Ook hierin schuilt overigens een zekere

kwetsbaarheid. Daarenboven is de buitenlandse penetratie op de binnenlandse

afzetmarkÈ sterk toegenomen.

1) De exportquote, hier gedefinieerd als het aandeel van de buitenlandse
afzet in de totale afzet wiJkt sterk af van de exportquote, in termen
van toegevoegde waarde. Deze laatste wordt door het CBS gebruikt en be-
draagt voor Nederland cirka 50 t.

r
r'
ï
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.:.

Tabel 1.6. Totale export-volume van de sektor in procenten van de totale
omzet van de sektor 19BO

Nederland Gelderland

I
t

Landbouw

Voedings- en genotmiddelenindustrie

Textiel-, konfektie-, schoeisel- en
lederwarenindustrie
- textiel-, konfektie

- schoeisel
BouwnijverheÍd en bouwmaterialenindustrie

Grafische industrie en uitgeverijen
Chemische industrie
Metaalindustrie

- basismetaalindustrie

- metaalwarenindustrie

- machine-industrie

- elektrotechnische industrie
- transporÈniddelenindusÈrie
Diverse industrie
- delfstoffenindustrie
- meubelindustrie

- papier- en kartonindustrie
- optische en overige industrie
TOTAAL INDUSTRIE

Groothandel

TO¡TAAL

20

26

11

33

30

30

20

4

I
60

39

63

34

40

26

33

32

9

33

27

26

26

26

2t

2T

24

2

2

47

35

7t

18

50

4t

L2

28

9

33

32

22

t7

20

Bron: ERBO 1980

I
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1.3. Netto bedriifsresultaat en rendemenÈ

L. 3. L. Netto bedrij fsresuLtaat

Onder neÈto bedrijfsresultaat (NBR) wordt verstaan de omzet in een bepaald

jaar minus de kosten en afschrijvingen. De berekening vindt plaats vóór af-
trek van belastingen. Het rendement is het resultaat van de ondernemingen in
procenten van het geinvesteerd vermogen. Het begrip NBR is dus anders dan het
begrip rendemenÈ, hetgeen de interpretatie en konklusievorminq benoeilijkt.
Het NBR verschaft belangrijke informatie over de financiêle situatie van een

bedrijf of bedrijfsklasse. Zo geef,t het NBR wel aan of er per saldo winsÈ

of verlies is behaald, doch het qeeft geen uitsluitsel over het. rendement.

Ten opzichte van 1979 hebben zich in de financiêIe positie van het bedrijfs-
Ieven belangrijke verschuivingen voorgedaan. Zowel in Nederland a1s in Gel-

derland is het aantal bedrijven waarbij het NBR-gelijk bleef, of minder dan

7 z toenam in 1980 aanzienlijk afgenomen ten opzichte van 1979. Tegenover

een stijgend aantal bedrijven met een afnemend NBR staat een eveneens stij-
gend aantal bedrijven met een toegenomen NBR. Dit algemene beeld tekent zích

nationaal en regionaal af over alle sektoren. Het toenemende aantal bedrij-
ven met een lager NBR als het jaar daarvoor, is illusÈratief voor de zorge-

lijke ontwikkeling van de winstpositie van het bedrijfsleven. Opvallend is
vooral de verslechterde positie van de detailhandel.
In tabel 1.8. wordt een overzichÈ gegeven van het aantal bedrijven met winst,
uitgedrukt als percentage van het totale aantal bedrijven van d.e sektor. Ook

ten aanzien v¿ur deze gegevens bestaat er $teer een opvallende gelijkheid tus-
sen zowel de bedrijfsklassen onderling als tussen de gebieden Nederland en

Gelderland. Slechts weinig bedrijfsklassen wijken van d.e gemiddelde tenden-

Èie af. Als bedrijfsklassen waarin het minst aantal winstgeverde bedrijven
voorkomen kunnen worden genoemd de makelaardij en onderdelen van de diverse
industrie¡ terwijl in Getderland ook de schoeisellndustrie tot deze kategorie
gerekend kan worden.

I
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f

Tabel 1 .7.

Nederland

Procentuele verdeling van de bedrijven naar ontwikke-
Iinq netto bedrijfsresultaat,

afname gelijk of
toename < 7Z

toename > 7¿

1979 1980 L979 1980 1979 1980

!

1

Landbouw

Industrie
Groothandel

Detailhandel
Diensten

Totaal

Gelderland

Landbouw

Industrie
Groothandel

Detailhandel
Diensten

Totaal

35

31

34

34

27

31

30

29

30

31

26

29

37

40

39

42

35

39

42

42

40

46

36

4t

49

49

43

51

53

50

52

50

45

53

56

52

39

35

32

4L

4T

39

36

33

32

34

4t
37

15

20

23

t6

19

18

18

2t

24

T6

T9

t9

24

25

29

18

24

23

22

25

28

20

24

23

-1

{

Bron: ERBO 1979 en 1980

In de bedrijfsklasse publiekverzorgend a¡nbacht komen relatief de meesÈe winst-
gevende bedrijven voor. over het Èotaal bezien is de spreiding rond het genid-

delde evenwel gering; in de meeste bedrijfsklassen beweegt het aardeel van de

winstgevende bedrijven per bedríjfsklasse zich rondom het geniddelde en ver-
toont het aandeel in 1980 een lichte stijging ten opzichte van 1979. Nogmaals

zij benadrukt dat deze eijfers slechts aangeven hoeveel procent van de bedrij-
ven winst hebben behaald. Zij verschaffen geen informatie over het nivo van de

winst noch over de belangrrijke wraag of de behaalde wlnst bedrijfsekonomisch
voldoendg is geweest.

lferd hiervoor het aandeel van winstgeverde bedrijven in het totaal aantal be-
drijven bezien, interessant is tevens na te gaan hoe de ontwikkeling van het

15
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_NBR 1979/1980 per bedrijfsklasse verliep. In de ERBO 1980 werd gevraagd naar

de hoogte van het NBR 1979 en 1980. Aan de hand van deze cijfers is het dus

mogelijk de procentuele groei te bepalen. Presentatie van deze groeicijfers
Ievert echter een interpretatie probleem op. Een stijging van 1OO I kan dui-
den op een winstverdubbeling maar evenzeer op een halvering van het verlies;
geen winsE Ln L979 en een gerÍnge winst in 1980 resulteert in een oneindig
grote procentuele toename en omgekeerd. on dit soort beoordelingsproblemen

te vermijden worden de procentuele qroeicijfers van het NBR niet in een ta-
bel gepresenteerd, doch worden de bedrijfsklassen gegroepeerd naar ontwikke-

Iinqskategorie. In tabel 1.9. worden de bedrijfsklassen ingedeeld in drie
kategorÍeën. Uitgaande van 7 I inflatie in 1980 zijn de intervallen bepaald

(zte voor de individuele groeicijfers per bedrijfsklasse hoofdstuk 2 ).

De ontwikkeling van het NBR is in de meesÈe gevallen in de Gelderse bedrijfs-
klassen beter verlopen dan in Nederland. Met name in delen van de industriê-
le sektor is het ontwikkelingsverschil opvallend.
Het NBR in de Gelderse industrie nam nominaal af met bijna 7 t, Ín de detail-
handel met ca. 11*, de groothandel bleef onçteveer stabiel, terr,vijt in de dien-
stensektor het NBR nominaal met 2r34 steeg. Het totale Gelderse NBR daalde

hierdoor slechts met, 5,1 t. In verhouding tot de Nederlandse daling is dit een

opmerkeli jk resultaat.

fi
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rabel 1.8. Aantal bedrÍjven met winst uitgedrukt als Percentage van
het totale aantal bedrijven van de sektor

Nederland
t979 1980

Gelderland
t979 1980

f
1

I.ANDBOI'!{

Voedings- en genotmiddelindustrie
Textiel-, konfektie-, schoeisel-
en lederwarenindustrie

- textiel-, konfektie

- schoeisel

Bouwnijverheid en bouwmaterialenindustrie

Grafische industrie en uitgteverijen
Chemische industrie
Metaalindustrie

- basismetaalindustrie

- metaalwarenindustrie

- machíne-industrie

- elektrotechnische industrie

- transportmiddelenindustrie
Diverse industríe

- delfstoffenindustrie
- meubelindustrie

- papier- en kartonindustrie
- optische en overíge industrie
TOTAAI, INDUSTRIE

GROC)THANÐEL

DetaÍlhandel food

Detailhandel non-food

TO4TAAL DETAILHANDEL

floreca

Publiekverzorgend anbacht

Transport
Overige diensten
l{akelaardi j

ZakelÍjke diensten

ÍO4TAAL DIENS1EN

TOITAAJ,

80

77

80

80

81

86

81

77

80

76

84

75

74

77

79

76

73

81

83

78

90

82

85

86

88

83

86

6t

82

84

83

82

80

82

81

78

79

83

79

81

82

76

86

82

79

85

77

88

78

82

89

77

77

72

78

84

77

89

85

87

85

90

86

85

66

85

85

84

82

82

88

86

81

83

78

85

82

78

80

84

79

76

85

80

73

82

81

85

74

84

76

72

66

7t
77

82

75

88

86

86

83

89

83

82

68

84

83

83

82

77

85

86

81

9t

83

86

88

89

85

87

62

85

86

85
'l

I

t

l
l

Bron: ERBO 1979 en 1980
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'Tabel 1 .9. Bedrijfsklassen verdeeld naar ontwikkelinqskategorie
van het NBR

[,ANÐBq']!iT

Voedings- en genotmiddelenindustrie

Textiel-, konfektie-, schoeisel en
Iederwarenindustrie

- textiel-, konfektíe

- schoeisel
Bouwni jverheid en bouwmateríalenind.

Grafische industrie en uitgeverijen
Chemische industrie
Metaalindustrie

- basismetaalindustrie

- metaalwarenindustrie

- machine-industrie

- elektrotechnische industrie
- transportmiddelenindustrie
Diverse industrie
- delf stof fenindustrie
- meubelindustrie

- papier- en kartonindustrie
- optische en overige industrie
TC)ITAAI, INDUSTRIE

GROqTHANDEL

Detailhandel food

Detailhandel non-food

TOTAAL DETAILTIANDEL

reële stijgÍng
NBR 1)

reële daling
NBR 2)

absoluÈe
daling
NBR 3)

N

N

G

G

G

G

G

G

G

G

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

G

G

G

N

G

G

G

G

G

G

G

N

N

N

N

N

N

N

G

(t

G

G

G
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I
Vervolg tabel 1.9.

Horeca

Publiekverzorgend ambacht,

Transport

Overige diensten

Zakelijke diensten
TOTAI,E DIENSTEN

TOTAAL

reêle stijging
NBR 1)

reêle daling
NBR 2)

absolute
daling '

NBR 3)

N

N

N

N

N

G

NG

1)

2t

3)

groei NBR >r 7 *
groeÍ NBR <7 Z

groei NBR <O I

N = Nederland

G = Gelderland

G

NG

G

lg

(t

I

l

1.9
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L.3.2. Rendement

Hoewel blijkens tabel 1.9. de ontwikkeling van het NBR in Gelderland veelal
gunstiger verliep dan in Nederland' wijkt het oordeel van de Gelderse onder-

nemers over het rendement weinig af van de nationale opinie. Nauwelijks meer

dan de helft van de bedrijven acht het rendement in 1980 bevredigend. Over

het algemeen wordt het behaalde rendementsnivo in de diensten iets gunstiger

beoordeeld dan Ín de industrie. De beoordeling van het rendement in de make-

laardij valt zeer neqatief uit. Het inzakken van de onroerend goedmarkt is

hier in belangrijke mate de oorzaak van. De eveneens zeer negatieve'beoorde-

ling van de rendementspositie in de basismetaalindustrie hangt mogelijk samen

met de zeer matige omzetontwikkeling.
Ten opzichte van 1979 is de rendementspositie van alle bedrijven tesamen in

1980 verder verslechterd. Als maatstaf voor de winstgevendheid wordt door het

Centraal Planbureau wel de arbeidsinkomensquote gebruikt. In het Centraal PIan

19801) wordt hierover opgemerkt dat de arbeidsinkomensquote in 1980 bijna het

hoge peil van 1975 bereikte. Hoewel in de hoogte van de arbeidsinkomensquote

per bedrijfsklasse grote verschillen worden waargenomen luidt de konklusie

toch dat vrijwel algemeen de wÍnstgevendheid uiterst zwak is.
Dit bfijÈt ook uit de ERBO, waar in alle sektoren in Nederland en Gelderland

een hoog percentage bedrijven onvoldoende rendement behaalde in verhouding

tot het totale geinvesteerde vermogen (zie tabel 1.10.).

L.3.3. Vem,taehtíng ontaíkkeLíng uørt het netto bedr"tjfsresuLtaat L981

In de ERBO werd naast het gerealiseerde NBR 1979 en 1980 ook gevraagd naar

de verwachte ontwikkeling 1981. Hierbij kon worden aangegeven of het verwach-

te NBR 1981 afneemt, gelijk bfijft of toeneemt, ten opzichte van 1980. Uitgaan-

de van 7 t inflatie in 1981 worden in tabeI1.11. weer drie ontwikkelingskatego-

rieën onderscheiden, te weten 1. reêle stijging (Èoename >.7 z),2. reêLe da-

ting (toename < 7 t), 3. absolute daling (afname > 0 t). Per bedrijfsklasse

staat in de Èabel het relatieve aantal bedrijven per ontwikkelingskategorie

vermeld. Door afrondingsverschillen wijkt de som van de aandelen soms af van

1OO. In de tabel worden alleen de Gelderse cijfers weergegeven. De afwijkin-
gen tussen Nederland en Gelderland per bedrijfsklasse en voor het totaal zijn

1) Centraal Economisch Plan 1980, pagina 156
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¿o gering dat de nationale cijfers zonder bezwaar kunnen worden weggelaten.

Blijkens tabet l.tt zj-jn de verwachtíngen van het bedrijfsleven over de ont-

wikkeling van het NBR uiterst laag.

Slechts 11 I van het totale aantal Gelderse bedrÍJven verwacht een reële

stijging; 89 t voorziet een reële daling. Naar verhouding zijn de verwach-

tingen ín de chenische industrie, delen van de metaalindustrie en de papier-

en kartonindustrie redetijk posÍtief. De bouwnÍjverheid en bouwmaterialen-

industrÍe, de detailhandel en het publiekverzorgend arnbacht hebben de somber-

ste verwachtingen over de ontwikkelÍng van het NBR in 1981

t'

t

1

I

2l
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1)Tabel 1.10. Percentage bedrijven met voldoende rendement

Nederland Gelderland

LANDBOU$'

Voedings- en genotmiddelindustrie
Textiel-, konfektie-, schoeisel en
lederwarenindustrie

- textiel-, konfektie
- schoeisel
Bouwnijverheid en bouwmaterialenindustrie

Grafische industrie en uitgeverijen
Chemische industrie
Metaalindustrie

- basismetaalindustrie

- metaalwarenindustrie

- machine-industrie

- elektrotechnische industrie

- transportrn:idde lenindustrie
Diverse industrie
- delfstoffenindustrie
- meubelindustrie

- papier- en kartonindustrie
- optische en overige indusÈrie
TOTAAT INDUSTRIE

GROOTHANDEL

Detailhandel food

Detailhandel non-food

TOTAAL DETAILHANDEL

Horeca

Publiekverzorgend anbacht

Transport
Overige diensten
l4akelaardi j
Zakelijke diensten
TOTAAL DIENSTEN

TCTTAAL

48

46

50

50

54

58

6T

53

53

44

57

49

49

48

54

50

48

56

56

53

60

48

52

60

6T

52

68

35

68

59

55

49

51

48

50

43

57

59

46

55

31

59

47

56

47

51

47

48

54

55

50

60

48

52

58

6L

52

66

39

67

59

54

Bron: ERBO 1980

1) naar het oordeel van d.e ond.ernemer
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Tabel 1. 1 1. Procentuele verdeling van het aantal Gelderse bedrijven
per bedrijfsklasse naar ontv¡ikkelingskategorie van het
NBR volgens de verwachtingen over 1981

reële stijging
NBR 1)

reële daling
NBR 2)

absolute
dalingr
NBR 3)

LANDBCIJW

VoedÍngs- en genotmiddelenindustrie
Textiel-, konfektie-, schoeisel en
lederwarenindustrie

- textiel-, konfektie
- schoeisel
Bouwnijverheid en bouwmaterialenindustrie
Grafische industrie en uitgeverijen
Chemische industrie
Metaalindustrie

- basismetaalindustrie

- metaalwarenindustrie

- machine-industrie

- elektrotechnische industrie
- transportmid.delenindustrie
Diverse industrie
- delfstoffenindustrie
- meubelindustrie

- papier- en kartonindustrie
- optische en overige j,ndustrie
TOTAAL INDUSTRIE

GROOTHANDEL

Detailhandel food

Detailhandel non-food
TOTAÃL DETAILHANDEL

Horeca

Publiekverzorgend ambacht

Transport
Overige diensten
Makelaardij
ZakeIÍjke diensten
TOTAAI, DIENSTEN

TOTAAL

10

L6

6T

5B

29

26

L4

L4

15

I
20

33

T6

25

13

27

2t
13

L7

60

6t

57

53

6I
43

53

44

51

47

59

66

5B

26

25

28

39

1B

24

31

31

:.:

¿6

20

2t

26

16

31

15

I2

L6

9

9

13

5

10

15

24

20

13

11

5B

54

5B

54

56

62

54

57

65

72

56

58

50

56

62

58

26

15

27

34

29

31

37

35

22

22

34

27

35

24

26

31

Bron: ERBO 1980 23 *l
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-I.4. Investerinqen

De Nederlandse investeringen in vaste aktiva bedroegen volgens het Centraal
planbureau in 1979 ruim 64 miljardgulden, r4raarvan bijne de helft door de

bouwnijverheid geleverd werd. Namen de investeringen van het bedrijfsleven in
1979 belangrijk toe, in 1980 is volqens de voorlopige cijfers het investerings-
volume gedaald. eepalendel) faktoren voor de investeringensgeneigdheid zijn
onder meer de produktiegroei, d.e winstgevendheid, de hoogte van de rente, de

bezettingsgraad en het overheidsbeleid. De eerste drie faktoren hebben een
overvtegend negatieve invloed op de investeringen: de produktiegroei is gerÍng
en de verwachtingen daaromtrent zijn onzeker, zo niet pessimistisch,. de winst-
gevendheid tigt in het algemeen op een laag tot zeer laag peil, vooral in de
industrie; de (reëIe) rente is op een zeer hoog niveau gekomen en remt vooral
de investeringen in gebouw"r, .f 2).

Ook blijkens de ERBO hebben de investeringen zich in 1980 negatief ontwikkeld
(zie tabel L12.). rn Nederland daaldende nominale investeringen met ruim 1g a.
en in Gelderland zelfs met bijna 40 *. Vooral in de ind.ustrie is de dalingr
opmerkelijk groot. De ontwikkeling van de Gelderse metaalindustrie valt op
door een relatief gunstig verloop, de papier- en kartonindustrie daarentegen
juist door een grote teruggang. ook in de bouwnijverheid- en bouwmaterialen-
industrie zijn de investeringen enorm teruggevallen. Het terugvallen van het
investeringsvolume in een bepaalde bedrijfsklasse behoeft overigens niet per
definitie negatief te zijn. Wanneer in een bepaald jaar een extreem hoge in-
vestering heeft plaatsgevonden ten gevolge van bijvoorbeeld een nieuw bedrijfs-
pand, en in het daaropvolgende jaar de investeringen weer een normaal nivo
bereiken, dan wordt hierdoor een sterk negatieve groei gemeten terwijt de fei-
telijke situatie niet negatief is. In het jaar waarin de investering werd
gepleegd wordt een hoge groei gemeten welke echter incidenteel van karakter is.
HÍerdoor zijn de groeicijfers met betrekking tot het investeringsvolume per be-
dri.jfsklasse nogal relatief. In het algemeen magr echter verwacht word.en dat
extreem positieve en negatíeve groeicijfers tegen elkaar wegvallen, zodat het
totaalcijfer toch wel een redelijk betrouwbare indj-katie verschaft. Er van uit
gaande dat dit ook voo'r het groeicijfer 1980 geldt, blijft de konklusie qe-
handhaafd dat de investeringsontwikkeling met name in Geld.erland zeer negatief
is geweest. Dit geldt vooral voor de industrie.

1) en 2)
Centraal Economisch plan 1980, pagina 146 24
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Tabel I.12. Groei van het investeringsvolume in B 1979/1990

Nederland Gelderland

I,ANDBOUhI

Voedings- en genotmiddelenindustrj-e

Textiel-, konfektie-, schoeisel-
en lederwarenindustrie

- textiel-, konfektie
- schoeisel
Bouwnijverheid en bouwmaterialen-
industrie
Grafische industrie en uitgeverijen
Chemische industrie
Metaalindustrie

- basismetaalindustrie

- metaalw.rrenindustrie

- machine-industrie

- elektrotechnische industrie
- transportmiddelenindustrie
Diverse industrie
- deLfstoffenindustrie
- meubelindustrie

- papier- en kartonindustrie
- optische en overige ind.ustrie
TOTAAI INDUSTRIE

GROOTHANDEL

Detailhandel food

Detailhandel non-food
TOTAAÍ, DETAILHANDEL

Horeca

Publiekverzorgend ambacht

Transport
Overige diensten
Makelaardij
Zakelijke diensten
TOTAAI, DIENSTEN

TOTAAL

Ll,9
2r5

- 23,0

- 23,O

-11 a

- 37,6

- 34,4

13,5

- 40,0

2r4

- 5'7

- 77,2

- 10,1

- 3r0

' 2I,2

- 31,1

- 3'3

- 16,2

- 19,0

tr ,4

- L2,6

- 62,7

25 'o
- 27,2

- I2,2

- 17,6

' 6'6
- 916

- 16,3

- 27,6

- 16,6

- 25,I

- 34,4

717

- 1316

- 7L,2

- 4O,O

4r2

5r3

44,6

- 5rB

16, B

ao I

- 7'9

- 67,6

35,7

- J'7 ,2

- 18,5

- 53,3

- 17,L

- 15,8

- I9,B

- rB,7

- 3r3

- 34,8

- 20,5

- 4O,O

- 57,9

L2 ,4

- 15,0

- 39,8

Bron: ERBO 1980
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-Op wat langere termijn zijn de investeringen med,e bepalend voor de ekonomische
ontwikkeling en overlevingskansen van een bedrijf. ook de huidige positie van
het bedrijf wordt in zekere mate weerspiegeld in de investeringsneiging. Voor
het plegen.van investeringen dient enerzijds de financiële ruimte aanwezig
te zijn terwijl anderzijds de verwachting moet bestaan d.at deze investering in
de toekomst rendabel zal worden. Een hoge investeringsneiging in een bepaal-
de bedrijfsklasse toont dus impliciet aan dat d,e hu-idige financiëIe armslag
investeringen mogelijk maakt en dat er enig vertrouwen in de toekomst bestaat.
Het is derhalve van belang te weten in wel-ke mate er in een bepaalde bedrijfs-
klasse is geinvesteerd. Dit geldt overigens in sterkere mate voor de indus-
trie dan voor de diensten omdat in d.e industrie de prod.uktie op veel kapi-
taalintensievere wj-jze tot stand komt.

rn tabel1.13.is over de jaren 1979 en 1980 het aantal investerende bedrijven
uitgedrukt als percentage van het totaal aantal bedrijven per bedrijfsklasse.
Het j-s niet alleen interessant te \n¡eten bij hoeveel bedrijven er wordt gein-
vesteerd, doch ook hoeveel werkgelegenheid er bij die investerende bedrijven
is gekoncentreerd. Daartoe wordt. naast tabet.1.13. een tabel gepresenteerd met
de procentuele verdeling van het aantal werkzame personen per bedrljfsklasse
naar investerend.e bedrijven.
Tabel 1.13.laat zien dat zowel Ln 1919 als in 1980 aanzienlijk minder dan de
helft van de bedrijven investeerde. Naar bedrijfsklassen bezj-en vormen de ba-
sismetaalindustrie en de papier- en kartonindustrie hierop een belangrijke
uitzondering. In Nederland investeerd.e bijna 3/4 van deze bedrijven, in Ge1-
derland cLrka 4/5. opvallend in negatieve zin zijn de makelaardij, de detail-
handel en het publiekverzorgend ambacht. over het algemeen investeerde in lggO
mi-nder bedrijven dan in 1979. vooral in de Gelderse transportmiddelenindustrie
was de terugval scherp. rn een enkel geval, zoal s in de schoei-selindustrie,
verbeterde het aandeel zich iets.
rn ta-bel 1.14. staat de werkgetegenheid. vermeld van de investerende bedrijven
uitgedrukt als percentage van de totale werkgelegenheid van d.e bedrijfsklas-
se- voorzover deze aandelen afwijken van de aandelen uit tabel r.13, is dit te-
rug te voeren op een afwijkende gemiddelde bedrijfsgrootte van de investeren-
de bedrijven. lilanneer bijvoorbeeld slechts 10 I van de bedrijven uit een be-
paalde bedrijfsklasse investeert, terwijl in d.eze bedrijven BO B van de werk_
gelegenheid is gekoncentreerd, moet de konklusie luiden dat de gemiddeld.e
bedrijfsgrootte van de j-nvesterende bedrijven aanmerkelijk uitstijgt boven

26

't



stichting Economisch Technologisch rnstituut voor Gelderrand

Tabel 1.13. Aantal bedrijven met investeringen¡ uitgedrukt als I
van de totale bedriJfsklasse

Nederland
t979 1980

Gelderland
t979 1980

IJANDBGJW

Voedinqs- en genotmiddelenindustrie

Textiel-, konfektie-, schoeisel-
en lederwarenindustrie

- textiel-, konfektie
- schoeisel
Bouwni jverheid en bouwmaterialenindustrie
Grafische industrie en uitgeverijen
Chemische industrie
Metaali-ndustrie

- basismetaalindustrie

- metaalwarenindustrie

- machine-industrie
- elektrotechnische industrie
- transportmiddelenindusÈrie
Diverse industrie
- delfstoffenindustrie
- meubelindustrie

- papier- en kartonindustrie
- optische en overige industrie
TOTAAL INDUSTRIE

GROOTHANDEL

Detailhandel food

Detailhandel non-food

TOTAAI, DETAILHANDEL

Horeca

Publiekverzorgend ambacht

Transport
Overige diensten
Makelaardij
Zakelijke diensten
TOTAAL DIENSTEN

TOTAAL

55

56

52

54

53

57

46

52

31

31

.29

46

56

59

50

73

49

5B

45

4t)

43

29

2B

33

4l
55

55

4B

74

47

58

49

40

40

40

39

42

47

55

60

55

84

52

66

50

54

48

37

34

47

4l
56

52

51

84

51

6T

^^)

39

46

44

75

40

41

42

37

32

34

39

27

5B

40

25

34

39

40

34

73

39

43

4t

31

2B

29

32

2T

50

35

2T

33

33

52

80

4t

50

44

36

31

32

43

29

6I
39

2t

2B

39

40

42

81

43

44

39

29

25

26

36

27

54

36

T6

27

34

34

Bron: ERBO 1980
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Tabel t.L4. Procentueel aar¡deel van het aantal werkzame personen
naar investerende bedrijven 1979 en 19BO

Nederland
t979 1980

Gelderland
1979 1980

LANDBCXJW

Voedings- en genotmiddelenindustrie
Textiel-, konfektie-, schoeisel-
en lederwarenindustrie
- textiel-, konfektie
- schoeisel
Bouwni jverheid en bouwmaterialenindustrie
Grafische industrie en uitgeverijen
Chemische industri-e
Metaalindustrie

- basi smetaalindustrie
- metaalv¡arenindustrie

- machine-industrie

- elektrotechnische industrie
- transportrniddelenindustrie
Diverse industríe
- delfstoffenindustrie
- meubelindustrie

- papier- en kartonindustrie
- optische en overige industrie
TOTAAL INDUSTRTE

GROO¡THANDEL

Detailhandel food

Detailhandel non-food
TCTTAAI. DETAI L¡IANDEL

Horeca

Publiekverzorgend ambacht

Transport
Overige díensten
Makelaardij
Zakelijke diensten
TCITAAL ÐIENSTEN

TOTAAL

69

9T

6t
91

69

90

66

93

78

BO

6t
74

B5

94

B5

99

79

81

B5

BB

8l

74

75

59

7I

B4

94

B6

99

B1

B5

óz

BB

B5

79

B1

72

73

90

94

85

96

82

B7

B9

B6

89

75

76

7I

7l

B6

BB

84

9B

B6

B2

77

81

86

7B

97

B5

B2

70

52

53

53

56

45

B4

70

45

59

68

t2

69

95

B4

B1

70

44

4B

47

4B

36

7B

70

39

5B

63

69

79

98

83

B3

76

47

47

47

56

50

B6

67

46

58

65

72

77

93

B3

BO

7T

4L

44

43

47

44

81

69

4I

5B

6T

68

Bron: ERBO 1980
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ået algemeen gemiddelde van de bedrijfsklasse.
Vergelijking van de tabellen 1.13.en 1.14leert dat de bedrijfsgrootte van de

investerende bedrijven gemiddeld bijna twee maalgroter is dan het gemiddelde

van investerende en niet-investerende bedrijven tesamen. In i9B0 bijvoorbeeld
investeerde 34 t van de Gelderse bedrijven terwljl 68 ? van de totale werkge-

Iegenheid in deze bedrijven was gekoncentreerd. op een enkele uitzondering
na verschillen de Gelderse cijfers niet wezenlijk van de nationale.

L. 4, L. Uitbt,eidíngsí,rusesteningen

De investeringscijfers in de vorige paragraaf hadden steeds betrekking op de

bruto-investeringen, dus de som van uitbreidings- en ven'anqingsinvesteringen.

Tot de bruto investeringen worden gerekend alle aangeschafte of in eigen be-

heer voortgebrachte goederen met het doel deze als kapitaalgoed in het pro-
duktieproces aan te wenden. In het algemeen betreft dit goederen met een

levensduur van meer dan 1 jaar. De bruto investeringen bestaan u:i.t- uitbrel-
dings- en vervangingsinvesteringen. De kapitaalgoederen-voorraad net,.. i.oe

met het bedraq van de uitbreidingsinvesteringen. !{anneer de vervangingsinv,".

teringen de bruto investeringen overtreffen zijn de netto-investeringen in
feite negatief. In dat geval daalt de kapitaalgoederenvoorraad.

Het onderscheid in vervangings- en uitbreidingsinvesterinqen is zeer interes-
sant. Uitbreidinqsinvesteringen duiden erop dat de kapitaalgoederen-voorraad
van de bedrijfsklasse groeit, hetgeen als een positieve tendens mag worden

opgevat. Het produktie-apparaat $tordt uitgebreid, verbeterd of qeautomati-
seerd. Het gevolg van uitbreidingsinvesteringen voor bijvoorbeeld de arbeids-
markt is zonder aanvullende informatie onduidelijk. Uitbreidingsinvesteri-ngen
met, betrekking tot de produktiekapaciteit zullen vaak nieuwe arbeidsplaatsen
scheppen, automatisering daarentegen kan werkgelegenheid kosten.
Kunnen de effekten voor bijvoorbeeld de arbeidsmarkt niet zonder meer worden

vastgesteld wel kan worden aangenomen dat bedrÍjven die uitbreidingsinveste-
ringen plegen optimistische afzetverwachtingen met betrekking tot de toekomst
koesteren.

-l
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Tabel 1.15. rnvesteringen die vooral of uitsluitend betrekking hebben
op^\ritbreidingen als percentage van de totale investeringen
1980

Nederland Gelderland

I.ANDBqJW

Voedings- en genotmiddelenindustrie

Textiel-, konfektie-, schoeisel
en lederwarenindustrie

- text.iel-, konfektie

- schoeisel
Bouwni jverheid en bouwmaterialenindustrj.e
Grafische industrie en uitgeverijen
Chemische industrie
Metaalindustrie

- basismetaalindustrie

- metaalwarenindustrie

- machine-industrie

- elektrotechnische industrie
- transportmiddelenindustrie
Diverse industrie
- delfstoffenind.ustrie
- meubelindustríe

- papier- en kartondindustrie
- optische en overige industrie
TOTAAL INDUSTRIE

GROOTHANDEL

Detailhandel food

Detailhandel non-food
TOTAAL DETATLHANÐEL

Horeca

Publiekverzorgend ambacht

Transport
Overige diensten
Makelaardij
Zakelijke diensten
TOTAAL DTENSTEN

T.OTAAL

44

l4

52

52

52

44

43

45

73

B9

65

6l
57

B1

63

5B

14

32

33

2B

51

37

49

62

38

6I
69

76

64

6B

49

7L

61

57

45

63

6B

67

76

67

45

54

4T

4t

49

53

2B

B2

57

5B

58

65

BO

76

B6

7L

37

40

54

52

55

60

Bron: ERBO 1980 30
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_In tabet 1.15. $rordt een overzicht gegeven van de investeringen die uit-

sluitend of vooral betrekking hebben op uitbreidingen als percentage van

de totale investeringen. De informatie uit deze tabel kan gekornbineerd

worden met die uit de twee voorgaande. Tabel 1.13. Iiet bijvoorbeeld

zien dat in 1980 34 t van de Gelderse bedrijven investeerde, blijkens

tabel 1.14. was 68 B van de totale werkgelegenheid in deze investeren-

de bedrijven gekoncenÈreerd. In tabel 1.15. tenslotte kan worden gelezen

dat 60 t van de gepleegde investeringen uitsl-uitend of vooral op uitbrei-

dingsinvesteringen betrekking had. Per bedrijfsklasse treden overigens grote

verschillen op. In de Gelderse schoeiselindustrie bijvoorbeéld had slechts

2B t van de investeringen uitsluitend of vooral betrekking op uitbreidings-

investeringen, in de Gelderse papier- en kartonindustrie bedroeg dit aan-

deel daarentegen 82 Z. Gemiddeld bedroeg het aandeel in Gelderland 60 t

tegen 53 % in Nederland. In de industrie ligt dit aandeel in het algemeen

iets boven dat van de dienstensektor. fn de dienstensektor valt het hoge

aandeel van d,e horeca op. De bedrijfsklasse transport heeft daarentegen

een relatief laag aandeel. Ðe Gelderse schoeiselindustrie en de meubelindus-

. trie vertonen een aanmerkelijk slechter beeld dan de overeenkomstige

nationale sektoren.

1.4.2, Veruaehting met betz.ekkíng tot de inuesteringen 1981

In de ERBO 1980 werd aan de ondernemers gevraagd of er in 1981 door het be-

drijf zal worden geinvesteerd, en zo ja of het nominale investerinqsbedrag

gelijk blijft aan dat van 1980, toeneemt met minder dan 7 % of toeneemt met

7 * of meer.

Ðe navolgende tabetten 1.16en I.L7. geven de verwachte investeringsont".ikl:e-

linq weer voor 1981. De cijfers hebben betrekking op bedrijven die hetzij in

1980, hetzij in 1981, danwel in beide jaren investeringen pleegdenof zullen

plegen. Bedrijven die zowel in 1980 als in 1981 niet investeerdenzijn dus niet

in de cijfers begrepen.

Ruim de helft. van de Gelderse en Nederlandse bedrijven verwacht dat de in-

vesteringen in 1981 ten opzichte van 1980 een absolute da1íng te zien zullen

geven, cirka 20 B voorziet een reële daling terwijl de investeringen bij een
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kwart van de bedrijven nominaal naar verîrachting reëel toenee¡nt. De veï-
wachtingen biJ zowel de landbouw de industrÍe de handeL als de diensten
ontlopen elkaar niet vee1. Gedifferentíeerd naar bedrÍJfsklassen ont,staat
een wat, grotere variatie, doch over het, algemeen bli1ft, er een grote mate
van overeenstemmlng in het verwachtlngspatroon van de verschillende be-
drijfsklassen. ook in de vergeliJking Nederl.and/celderland treden weinig
verschillen aan de dag.

t-
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Tabel 1.16. Bedrijfsklassen verdeeld naar ontwikkelingskategorie van
de investeringen in Nederland, verwachting 1980/1991

absolute dalinqr
investeringen 1)

reêle daling rcêIe
investeringen 2) stijging

inves 3)

LANDBOU!{

Voedings- en genotmiddelenindustrie
Textiel-, konfektie-, schoeisel- en
led,erwarenindustrie

- textiel-, konfektie
- schoeisel
Bouwnijverheid en bouwmaterialenind.
Grafische industrie en uitgeverijen
Chemische industrie
MetaalindustrÍe

- basismetaalindustrie

- metaalwarenindustrie

- machine-industrie

- elektrotechnische industrie
- transportmiddelenindustrie
Diverse industrie
- delfstoffenindustrie
- meubelindustrie

- papier- en kartonindustrie
- optische en overige industrie
TOTAAL INDUSTRIE

GROOTHANDEL

Detailhandel food

Detailhandel non-food
TOTAAI DETAILHANDEL

Horeca

Publiekverzorgend ambacht

Transport
Overige diensten
Makelaardij

Zakelijke diensten
TOTAAL DIENSTEN

TOTAÀL

54

53

48

48

52

56

50

39

49

4B

53

44

4L

4B

4B

27

24

2l
2L

2L

26

2l
29

,1

33

25

31

26

26

27

19

23

31

31

27

1B

30

32

24

t9

22

26

33

27

26

49

49

47

53

51

59

57

58

53

5B

51

4I

53

51

52

54

26

2l

2B

26

22

T7

L6

T7

2l
T6

26

31

L7

20

22

2L

25

30

25

22

2B

24

27

26

26

26

23

2B

30

29

26

25

Bron: ERBO 1980
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Tabe1 1.17. Bedrijfsklassen verdeeld naar ontr^rikkelingskategorie
van de investeringen in Gelderland, verwachtinq l9g)/l99l

absolute daling
investeringen 1 )

reëIe dallng
investeringen 2)

reële
stijging
inv 3)

LANDBCt¡I,.J

Voedings- en, genotmiddefenindustrj-e

Textiel-, konfektie-, schoeisel-
en lederwarenindustrie

- textiel-, konfektie

- schoeisel
Bouwnijverheid en bouwmaterialenind.

Grafische industrie en uitgeverijen
Chemische industrie
Metaalindustrie

- basismetaalindustrie

- metaalwarenindustrie

- mach.ine-industrie

- elektrotechnische industrie
- transportmiddelenindustrie
Diverse industrie
- delfstoffenindustrie
- meubelindustrie

- papier* en kartonindustrie
- optische en overige industrie
TOTAÀL INDUSTRIE

GROOTTIANDEL

Detailhandel food

Detailhanbel non-food

TOTAAL DETAILHANDEL

Horeca

Publiekverzorgend ambacht

Transport
overige diensten
Makelaardij
Zakelijke diensten
TOTAAL DTENSTEN

TOTAAL

5B

56

39

34

57

60

4B

37

52

56

56

44

44

4B

54

47

58

5B

56

52

53

57

55

5B

63

55

37

5B

50

55

55

25

22

24

25

20

2t

25

36

25

26

24

30

27

L7

23

1B

22

29

t7

T9

)'1,

20

20

T2

15

T6

t7

30

29

11

22

2T

37

4I
24

t9

27

28

23

18

I9

26

29

35

24

24

25

23

22

29

27

32

30

26

20

I6

35

32

2B

24

2520

34

.l

Voetnoot zie tabel L

Bron: ERBO 1980
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_1. 5. I¡'lerkgelegenheid

L. 5. L. trerkgeLegenheídsonü,tíkkeLíng LgZ g - 1gB0

De ERBo-1980 enquêteert slechts bedrijven die op I-.1-Ig7g bestonden en die
op het moment van enquêtering (oktober/november 19BO) nog steeds bestonden.
Hierdoor worden bedrijven die na l-l-lg7g zijn opgericht of opgeheven niet
in de enquêtering betrokken. Omdat het aanne$elijk is dat in de huidige periode,
het aantar opheffingen het aantal nieuwe vestigingen overtreft, mag worden aan-
genomen dat de werkgelegenheidsontwikkeling, zoals deze door de ERB9 r^rordt ge-
meten een te positief beeld geeft. Nadrukkerijk zij vermerd dat de betrouwbaat-
heid van de werkgrelegenheidsontwikkering zoats vreergegeven in tabet 1.1g der-
halve onzeker is. wanneer verondersteld wordt dat deze verstorende i^nvloed
zich in Nederland en Gelderland en per bed.rijfsklasse in ongeveer dezeir' .¡ats
voordoet, kan uit een vergelijking tussen de gebieden en de bedrijfskras.;en
wel een indikatie word.en verkregen over de ontwikkelingsverschiLlen.
Met in aehtname van deze vooropmerkingr kan dan worden gekonstateerd dat de to-
tale werkgelegenheidsontlvikkeling in Nederland en Gelderrand gerijk is verlopen.
Bij de industrie deed zich een lichte teruggang voor, de groothandel, de dien-
sten en de primaire sektor onthrikkelden zich positief terwijl de werkgeleqen-
heid in de detailhander terugliep. Naar bedrijfsklassen beschouwd brijkt de
provincie Gelderland zich soms beter, en soms slechter te hebben ontwikkeld.
zoals reeds opgemerkt is de totale ontwikkeling echter identíek aan de Neder-
Iandse

rn taber 1'19 zijn de bedrijfsklassen gegroepeerd naa¡ 4 kategorieên. rn de
eerste plaats is onderscheid. gemaakt tussen Gelderse bedrijfsklassen die een
positieve of een negatieve ontwikkeling kenden, daarnaast staat aangegeven
of de Gelderse ontwikkeling beter dan wel slechter was dan in de overeenkom-
stige nationale bedrijfsklasse. uit deze opstellingr brijkt dat van ð,e gnoedend.e
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Tabel 1.18. Groei van het aantal r^¡erkzame personen I979/19BO Z

Nederland GelderLand

LANDBqJW

Voedings- en genotmiddelenindustrie

Textiel-, konfektie-, schoeisel-
en lederwarenindustrle
- textiel-, konfektie
- schoeisel
Bouwni jverheid en bouwmaterialenind.

Grafische industrfe en uitgeverijen
Chemische industrie
Metaalindustrie

- basismetaalindustrie

- metaalwarenindustrie

- machÍne-industríe

- elektrotechnische industrie
- transportnniddelenindustrie
Díverse industrie
- delfstoffeníndustrie
- meubelindustrie

- papier- en kartonindustrie
- opt.ische en overige industrie
TOTAAL TNDUSTRIE

GROOTHANDEL

Detailhandel food

Detailhandel non-food

r€{TA.AI DETAIIJHA¡¡DEL

Horeca

Publiekverzorgend a¡nbacht

Transport
Overige diensten
ll,akelaardi j
Zakelijke diensten
TOTAAL DTENSTEN

TOTAAL

0r0

0ro

- 016

- 1r0

2r!
'O'2

or4

!,!
o16

0r0

0r3

- 0r 1

1r0

or6

- 0rg

2r3

- 0r3

0r9

r13

- L16

- or7

lr2
0rB

or4

612

- 8'4
lrB

Lr2

0r 1

- 0,6

- 0,6

- 0r 1

- 2r7

- or7

2r7

- 2,6

0r3

- t,6
2r4

- !r2
or2

- 2r7

0'8

- 0r1

0'4
216

- 0r3

1,6

0,6

- 2'2

- t'3
Lr2

or2

3r0

4r6

- 4r5

o19

t16

ar4

1r5

t

Bron: ERBO 1980

0r 1 0r1
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landbouw

elektro-technische
industrie
detailhandel food

publiekverzorgend
ambacht

overige diensten
zakelijke diensten

Sntwikkeling slech-
ber dan in Ned.er-

Iand

voedings- en genotmid-
delenindustrie
makelaardij

grafische industrie en
uitgeverijen
metaalwarenindustrie
papÍer- en kartonindus-
trie
optische en overige
industrie
groothandel

transport

Ontwikkelinq beter
dan in Nederland

daling werkgelegenheid
in Gelderland

toename werkgelegenheid
in Gelderland

twikkeling

Tabel 1.19. Gelderse bedrijfsklassen verdeeld naar ontwikkelingskate-
gorie van de werkgelegenheid L919/l9BO

bouwnijverheid- en
materialenindustrie
textiel- en konfektie-
industrie
schoeiselindustrie
chemische industrie
basi smetaalindustrie
machine-industrie
tr ansportmidde lenindus -
trie
meubelindustrie

detaÍlhändel non-food

.i
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Qelderse bedrijfsklassen de industriêle bedrijven zich beter en de diensten
zich slechter ontwikkelden dan de Nederlandse. Met uitzondering van de detail-
handel non-food en de makelaardij behoorden alle Gelderse bedrijfsklassen
waarj-n zich een dalíng van de werkgelegenheid voordeed tot de industriêle
sektor. Daarnaast is het opvallend dat de Gel.derse bedrijven in deze kate-
gorie zich in meerderheid slechter ontwikkelden dan de Nederlandse. De horeca
is niet in de tabel gpgenonen omdat de Gelderse en Nederlandse ontwikkeling
aan elkaar gelijk, zijn.

L . 5, 2. Vakatuz,es

Bij de Nedertandse bedrijven bestonden op het moment van ondervraging (eind
1980) 33.825 direkt plaatsbare vakatures. In GelderLand bedroegr dit aantal
3.945. Meer dan de helft van deze vakatures bevond zich in de industrie, ruim
één kwart in de groot- en detailhandel en ca. 15 à 20t in de diensten. Het
aandeel in het totaal van de vakatures van de verschillende sektoren moet
worden bezien in relatie met het aandeel dat deze sektoren hebben in de totale
werkgelegenheid, alvorens vastgesteld kan worden waar zich relatief de meeste
vakatures voordoen, De relatieve positie van de bedrijfsklassen kan bevredi-
gend worden uitgedrukt in het kengetal "aantal vakatures per 100 werkzame per-
sonen". Naast de absolute cnvang van de vakatures per bedrijfsklasse staat dit
kengetal eveneens vermeld in tabel t.2O.

Het blijkt da¡ dat Nederland relatief aanzienlijk meer dj-rekt vervulbare vaka-
tures kent d.an Gelderland (2,L ín Nederland tegen 1,3 in Gelderland). opval-
lend is dat de vakatures vooral in de industrie zijn gekoncentreerd. Met name
de Nederlandse metaalindustrie kent een relatief groot aantal vakatures.
In de dienstensektor doen zich de meeste vakatures voor in de bedrijfsklasse
zakelijke diensten. Doordat in de afgelopen maanden het aantal vakatures bij
bedrijven sterk is teruggelopen, ís de aktualiteitswaarde van deze qegevens
op het moment van publikatie van dit rapport g,ering. Als indikator over het
funktioneren van de arbei-dsmarkt zijn de gegevens ontoereikend. Daartoe is
het bijvoorbeeld nodig te weten hoe lang de vakature reeds onvervuld is. Ten-
einde hier enig zicht op te krijgen is l_n d.e ERBO aan

Í
/¡al
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Tabel L.2O. Absoluut aantal vaktures en aantal vaktures per 100
werkzame personen 1980

absoluut aantal
vakatures

aantal vakatures per
100 werkzame personen

Nederland Gelderland Nederland Gelderland

LANDBOIJW

Voedings- en genotmiddelenindustrie

Textiel-, konfektie-, schoeisel-
en lederwarenindustrÍe

- texÈiel-, konfektJ-e

- schoeisel
Bouwni jverheid- en bouwmaterialen-
industrie
Grafische industrie en uitgeverijen
Chemische industrie
Metaalindustrie

- basismetaalindustrie

- metaalwarenind,ustrie

- machine-industrie

- elektrotechnische industrie
- transportmiddelenindustrie
Diverse industríe
- delfstoffenindustrÍe
- meubelíndustrie

- papier- en kartonindustrie
- optische en overige industrie
TOTAAL INDUSTRIE

GROOTHANÐEL

Detailhandel food

Detallhandel non-food

TOTAAI" DETATLHANDEL

Horeca

Publiekverzorgend anbacht

Transport
Overige diensten
l4akelaardi j
Zakelijke dlensten
TCXTAAL DIENSTEN

TCTTAAL

626

530

257

224

34

8.077

623

r.025

6.449

331

1.993

1.473

456

2.196

1.054

248

332

574

18.0 14

4.052

1 .802

2.444

4.247

997

330

808

s43

78

4.131

6. 887

33.825

54

t69

B9

63

26

tr6
0r9

1r0

1r0

L

I

1

2

,
I

1r5

r,4
2r3

I

i,

733

73

95

798

3B

330

233

32

165

275

B8

111

76

2.232

632

201

266

467

t82

58

58

2T

L9

223

560

3.945

2r7

L16

tr7
3r4

l'2
3,2

3rg

217

4'7
1'5

I'9
lrL
lr7
2,4

2,1

L,9

tr2
l'4
lr7
Lrl
o16

lrg

1ro

4r9

trg

2'I

1r3

LrO

1r0

2'4

t'9
2'2
2,5

1r5

3r5

t'5

I'7
1'3

rr5
L,B

L rt
0'7
0r8

L16

1r0

or4

or4

o19

2r2

r,2

1'3
I

lt</. 
1

Bron: ERBO 1980 39
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Tabel 1,.2t. Percentage bedrijven met vakture problemen in 1980

Nederland Gelderland

LANDBCXJ!{

Voedings- en genotmiddelenindustrie

Textiel-, konfektÍe-, schoeisel-
en lederwarenindustrle
- textiel, konfektie
- schoeisel
BouwniJverheid en bou$¡materialenind
Grafische industrie en uitgeveriJen
Chemische industrie
Metaalindustrie

- basi smetaalindustrie

- metaalwarenindustrie

- machine-ind,usÈrie

- elektrotechnische industrie
- transportmiddelenindustrie
Ðiverse industrie
- delfstoffenindustrie
- meubelindustrie

- papier- en kartonindustrie
- optische en overige industrie
TOTAAL INDUSTRIE

GROOTHANDEL

Detailhandel food
Detailhandel non-food
TOTAAL DETAILHANDET

Horeca

Publiekverzorgend ambacht

Transport
Overige dÍensten
Makelaardij
Zakelíjke diensten
TOTA.AL DIENSTEN

TOTAAL

t4

2T

T4

1.4

T7

22

25

30

31

42

2B

45

26

26

20

5

T7

15

15

T4

T9

24

26

29

50

26

43

26

2t

20

22

34

T7

23

17
.7

9

9

L1

10

10

T2

7

13

TL

t4

22

35

T6

2L

T2

6

B

7

l4
72

6

10

6

t2

11

T2

Bron: ERBO 1980
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\

de bedrijven gevraagd of er in 1980 problemen bestonden bij het aantrekken
van personeel- In tabel I.21. wordt per bedrijfsklasse een overzicht gegeven
van het relatieve aantal bedrijven dat aangaf dat het verwerven van perso-
neel problematisch was.

Gemiddeld beantwoordde 128 van de op deze vraag respond.erende Gelderse be-
drijven bevestigend. rn vrijwel iedere bedrijfsklasse ondervonden de Gelderse
bedrijven iets minder problenen bij het verrmllen van vakatures dan in Neder-
land, groot is het onderscheid evenwel niet..De meeste problemen doen zich
voor bij de industrie, in het bijzonder bij de machine-:i.:ld.rii;t.rie en de basis_
metaalindustrie .

L.5.3. Aav'd Ðan de uerkzaanheden en geu?aa,gd opLeídingsníuo üan de Ðaka,h,¿res

uit de vorÍge tabellen bleek dat er bij de bedrijven in 19BO een niet on-
belangrijke hoeveelheid direkt vervulbare vakatures bestond, en dat een groot
aantal bedrijven problemen ondervond. bij de vervulling daarvan. Gegeven het
feiÈ dat in dezelfde periode de werkloosheid hoog was, kan hieruit met e¡r.:..
voorzichtigheid worden grekonkludeerd d.at zich op de arbej-dsmarkt kwal-itatieve
diskrepanties voordoen; dat wir zeggen dat de kenmerken van het door de be-
drijven gevraagde personeel afwijken van de kenmerken van de mensen die als
werkloos staan ingeschreven. Ðeze kenmerken hebben betrekking op geslacht,
opleiding, ervari-ng e.d. Het gevolg van dit soort diskrepanties kan zijn dat
naast een hoog aantal onvervulde vakatures een eveneens hoge werkloosheid
bestaat eenvoudig om de reden dat een tin¡s¡m¿¡ werkloos is tenrijl een
boekhouder gevraagd wordt.

rn de ERBO konden de bedrijven opgeven in welke kategoriën zich het perso-
neelstekort voordeed, en wat het gev¡enste scholings- c.q. opleidingsnivo
zou moeten zijn. rn tabel I.22. staat per sektor de relátíeve verdeling ver-
meld van de Gelderse bedrijven die in 1980 een te gerinqe personeelsbezet-
tirttg kenden.
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Tabel I.22. Relatieve verdeling naar kategorie van het tekort aan
personeel in de Gelderse bedrijven 1980 1).

2)leidinggevend uitvoerend ondersteunend overig

Landbouw

Ind.ustrie
Groothandel

Detailhandel
Diensten

Gehele bedrijfsleven

0

6

3

7

10

6

60

75

65

74

54

69

6

6

19

5

13

9

34

13

t2

L4

23

I6

ERBO 19BO
1) door afrondingsverschillen telten,de regels niet altijd op tot 100 B.

2) administratie; financiêle en personeelsafdelingen.
Over alle sektoren liqt het aksent zeer sterk op een tekort aan uitvoerend
personeel. De kategorie "overigr" is naar verhouding ook t.amelijk omvangrijk.
Gezien het hetrogene karakter van deze groep leent dit gegeven zich niet voor
nadere interpretatie. Tenslotte kan nog worden opgemerkt dat de groothandel
een relatief groot tekort aan personeel heeft in d.e kategorie "ondersteunend".

Over het algemeen zal bij een bepaalde personeelskategorie ook een specifieke
opleiding worden gevraagd. Zo zaL bijvoorbeeld de aard van de gevraagde op-
Ieiding voor leidinggevend personeel anders zijn dan voor uitvoerend perso-
neel. In tabel I.23. wordt per sektor voor Gelderland het gewenste opleidings-
nivo aangegeven van het tekort aan personeel.

Tabel 1.23. Relatieve verdeling naar opleidingsnivo van het tekort
aan personeel in de Gelderse bedrijven 1980 1)

Opleidingsnivo
gewenste personeel LBO MBO HBO MAVO WO Overig

HAVO/
VIIIO

Landbouw

Industrie
Groothandel

Detailhandel
Diensten

Gehele bedrijfsleven

31

31

37

26

22

29

7

4

T2

L9

t4

10

46

49

T9

37

30

3B

0

4

15

3

9

1

0

T

3

0

7

2

0

')

9

4

6

4

T7

9

5

12

I1

10

{
1) door afrondingsverschillen tellen de regels niet altijd op tot 100 %

Elron: ERBO 1980 42.
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I

J

uit deze tabel bl-ijkt dat de vraag naar opleidingsnivo zich ze6r sterk kon-

centreerd op het beroepsonderwiJs. Driekwart van het totaal heeft hierop be-

trekking. ¡4et, name de industrie heeft behoefte aan personeel met een beroeps-

opleiding, waarbij het aksent vooral op het lager-' maar ook op het middel-

baar- en hoger beroepsonderwijs valt. Personeel met.een l4AVO-opleiding wordt

relatief veel qevraagd dooï de detailhandeL, gevolgd door de diensten en de

groothandel. Het. HAVO/WO.is een relatief weinig gevraagd opleidingsnivo. De

vraag naar akademisch gevormd personeel is slechts in de dienstensektor van

enÍge betekenis.

t

I
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2. ONTIÍIKKELINGEN PER BBD&IJFSKLASSE

2.1. rnleiding

Het inzicht ln de ontwikkeling van de regionale ekonomle wordt verdlept door

deza in onderdelen na te gaan. In het bestek van dit onderzoek is dat slechts

in beperkte mate mogelijk. Vtij hebben een aantal ontwikkelingen geanalyseerd

in 17 bedriJfsklassen.

Van deze bedrljfsklassen zijn gegevens opgenomen op het gebied van omzet,

bedrijfsresultaten, investeringen en werkgelegenheid.

De nodige korrektLes zijn gemaakÈ in gevallen Ítaar de toene-i.ng ten dele

een gevolg is van inflatLe. Rekening is gehouden met een inflatt= '- + 7t

in 1980. Nadat de korrektie is aangebracht, is de ontwikkeling steec. ean-

geduid met de toevoeging "reëel" of "in reële termen".

De cijfers zijn op procenten afgerond. Werkgeleqenheidscijfers zijn tot in tien-
den nauwkeurtg, in verband met de relatief geringe ontwikkeling.

In de rapportage per bedriJfsklasse ziJn ook vergeliJkingen getroffen met de

Nederlandse ontr.¡ikkelingen . Dit ls niet gebeurd in de korte samenvatting aan

het eind van elk hoofdstuk, waar een aantal belangrijke plus- en minpunten

ziJn weergegeven. Enkele ontwikkelingen zijn niet afzonderlijk verneld omdat

deze in alle bedrl,jfsklassen voorkwamen, nanelijk
- een verwachte negatieve ontwÍkkellng van de winst in 1981

- een verwacht negatlef beloop van het investerlnqsbedrag in 1981

Verklarl-nE van enkele kwalÍfÍkaties in de samenvatting van de ontwikkelingen.

I OmzeÈ en bedrijfsresultaat groei (nomÍna1e percentages)
zeer sterke toenemÍng > 30 *
forse toeneming 16 tot 30 t
toeneming > 6 tot 15 S

dallng 0tot6t
forse daling 0 tot -15 t
zeer sterke daling > - 15 t
Een groei van 0 tot 6 t betekent in felte een reêle dallng, de inflatie
in aanmerking nemend.

ll .-l
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aandeel bedriJven met stijgende omzet ín het totale aantal bedrijven per

bedrij fsklasse.
Forse toeneming=)15t

II

III investeringsbedragen.

forse dalinq =

zeer sterke dalLng =

IV

> 15r

> 30r

aandeel bedriJven met investeringen in het totaal aantal bedrijven
per bedriJfsklasse.
aandeel veel minder = > 158

personeelstekort
alleen vermeld als laag = 0 tot 58

of erg groot, = 158 of meer.

VI . De cijfers over 1979 zíJn ontl-eend aan de ERBO 1979

v
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2.2. Analvse van ontwÍkke Ii.nqen Þer bedrii fsklasse

2.2.7. Lqnd' en tuirbou¡

Omzet

De omzet in de land- en Èuinbouw is over 1980 toegenomen met 3 t. De Ge1der-

se ontwikkeling in deze bedrijfstak was daarmee gelijk aan de Nederlandse

ontwikkeling in de land- en tuinbouw.

In reëIe termen, dus rekening houdend met inflatie' is de omzet in de land-

en tuinbouw zowel in Gelderland als in Nederland gedaald.

Ruim 32 t van de Gelderse bedrijven in deze sektor realiseerde in 1980 een

nominale stijging van de omzet van meer dan 7 x. Ln L979 gold dit nog voor

21 å van bedrijven.
Het percentage van de Gelderse ondernemers met een gunstig oordeel over de

omzet daalde van 55 I in 1979 naar 50 ? in 1980 (Nederland van 51. : 'ar 50 E).

Als belangrijkste invloed op de omzetontv¡ikkeling noemt 38 % van de GeIu..

se ondernemers de afname van de binnenlandse vraag en 27 I de ontwikkeling

van de verkoopprijzen. In 1979 werd de eerste faktor door slechts 10 ? van

de ondernemers als belangrijkste ongunstige faktor genoemd (Nederland res-
pektievelijk 32 I in 1980 en 10 B in 1979).

Er<tr>ort

Van de totale omzet in de land- en tuinbouw werd in 1980 11 % geëxporteerd.

Het aandeel van d.e export in de totale omzet ligrt lager dan het landelijk
cijfer voor deze sektor van ruim 19 z.

Tegenover de stijging ten opzichte van 1979 van de geldelijke waarde van

het exportpakket van de Nederlandse land- en tuinbouw met 6 3, staat een

veel grotere toenerning van de Gelderse export in guldens, namelijk net 13 B.

In reële termen is er dus zelfs nog sprake van een flinke toeneming.

#
:l

*'

46

{



stichting Economisch Technol-ogisch rnstituut voor Gelderland

l¡Ietto bedri j fsresultaat 1)

Het gezamenlijke bedrijfsresultaatr ov€r€ênkomende met het saldo van win-
sten en verliezen van de Gelderse bedrijven in de land- en tuinbouw is po-
sitief. Het totale netto bedrijfsresulÈaat geeft bovendien van 1979 op 1980

een Èoeneming te zj-en van 9 ? (ongekorrigeerd voor inflatie). In 19BO werd
door 83 t van de Gelderse bedrijven r^/inst gerealiseerd, tegen 81 I ín t979.
De Gelderse ontwikkeling van het netto bedrijfsresul-taat steekt iets ongun-
stig af bij de landelijke ontwikkeling van 11 B.

Ondanks de toename van het netto bedrijfsresultaat met 9 B, beoordeelt 58 I
van de Gelderse ond.ernemers de resultatenontwikkeling a1s niet gunstig. In
1979 deden dat 52 ? van de Gelderse ondernemers. Als belangrijkste ongunsti-
ge invloed wordt door 35 E van de ondernemers de omzetontwikkeling genoemd.

Voor 1981 verwachL 29 Z van de ondernemerseen winstvermindering (Nederland:
31 å). Een toeneming van de winst van meer dan 7 z (verwachte geldont\¡raar-
ding) verwacht slechts 11. 3 van de ondenemers (NederLand eveneens 11 ?).

Rendement.sbeoo rd.e linq

Gevraagd naarhet oordeel over het rendement van het geinvesteerd.e kapitaal,
is bijna 51 I van de Gelderse ondernemers van mening dat het rendement on-
voldoende is (Nederland: 52 %). Ten opzíchte van 1979 betekent dat een toe-
neming van deze groep met 10 å (Nederland: Iz).

Investerinqen

Het totale investeringsbedrag in de Gelderse land- en tuínbouhr was in 19BO

cirka 31 t geringer dan in 1979. De nominale investeringen van de totale
Nederlandse branche daalder¡met 28 t. Het totale Gelderse investeringsbe-
drag betrof in 1980 ruim 42 % vervangÍngsinvesteringen en 58 t uitbreidings-
investeringen. Voor de totale Nederlandse branche geldt bijna 46 B vervan-
ging s- en 54 t uitbreidingsinvesteringen.

1) Resultaat na aftrek van kosten en afschrijvingen maar vóór aftrek
van belastingen.

.i
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Jnvesteringen werden in 1980 gepleegd in 46 t van de Gelderse bedrijven
(exklusief voorraadvorming) (Nederland: 52 t) . fn 1979 was dit het geval
in 58 I van de bedrijven (Nederland: 60 s). In de Gelderse bedrijven met

investeringen v¡as in 1980 bijna 61 I van de werkgelegenheid gekoncentreerd,
in Nederland 69 B. In de bedrijven met investeringen is de werkgelegenheid
van 1979 op 1980 toegenomen met 1,5 *. In de bedrijven zonder investerin-
gen is de werkgeleqenheid gedaald met 0,2 *.
Bij 60 t van de investerende Gelderse (en Nederlandse) bedrijven zijn de

investeringen aan te merken als vervangingsinvesteringen, bij de overige
40 B is vooral sprake van uitbreídingsinvesterl_ngen.
In de bedrijven met vooral vervangingsinvesteringren steeg d.e werkgelegen-
heid met | '4 z. In de Gelderse bedrijven met vooral uitbreid.ingsinveste-
rÍngen steeg de werkgelegenheid met 1,6 %.

De reLatieve verdeling van het aantal investerende Gelderse bedrijven naar
de d.rie belangrijkste soorten van Ínvesteringsobjekten, geeft het volgende
beeld te zien: machines 42 z, gebouwen tB z, inventaris 18 å. (Nederland:
machines 40 z, gebouwen 16 Z, j-nventaris 18 B).
Met betrekking tot de omvang van de investeringen in 1980 geeft 35 ? van
de Geld.erse ondernemers te kennen ontevred.en te zijn (Nederland, 37 z) .

Voor 1981 geeft tenslotte 30 %:van d.e ondernemers te kennen te zullen in-
vesteren. Van die ondernemers die ook in 1980 investeerd.en zal- bí) 422

het investeringsbed.rag minstens gelijk zí)n aan dat in 1980.

Werkgelegenhei.d

Van de totale werkgelegenheid in de Gelderse land- en tuinbouw van ruim
5.300 personen' bevj.ndt cirka 95 I zich in de kleinere bedrijven. Ruim

5 B van de werkgelegenheid j-s gekoncentreerd in þedrijven met een
personeelsomvang van minstens 50 personen.

L-
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l/an 1979 op 1980 is de werkgelegenheid in de Gelderse land- en tuinbouw toe-
genomen met 0r1 t. Deze toeneming deed zich zowel in de kleinere als in de
grotere bedrijven voor. De toeneming van de werkgelegenheid in Gelderland was

geringer dan in de totale Nederlandse land- en tuinbouw.
Voor Nederland is sprake van een werkgelegenheidstoeneming met 0,4 *. Een

toeneming, die zich in de kleine (0,7 B) maar niet in de grote bedrijven
(-1,8 t) voordeed.

Van de Gelderse bedrijven oordeelt 4 å de omvang van het personeel te geri-ng
(Nederland: 7 z); 3 t acht de personeelsomvang te groot (Ned.erland 4 t).
De te geringe personeelsomvang heeft bij 46 g van de bedrijven betrekking op
personeel met een lagere beroepsopleidinq en bij 31 3 op personeel met een
middelbare beroepsopleiding.
Problemen met het aantrekken van personeel deden zich voor in 5 B van de bedrij-
ven, vooral in de grotere bedrijven (Nederland: 14 Z). In 7979 bedroeg dj.t
percentage 10 ts (Ned.erland 23 å). Het aantal vakatures per 1OO werkzame per_
sonen bedraagt 1 *.

Samenvatting van enkele ontwikkel rngen

plus ml-n

- relatief meer bedrijven met

reê1e omzetstijging

- groei export (reöte termen)

- toeneming reëel bedrijfs-
resultaat

- daling personeelstekort tot
laag nivo

- daling reële omzet

- negatieve ontwikkeling oordeeL over
rendement op kapitaal

- zeer sterke daling investeri_ngsbe-
drag

- relatief mind.er investerende bedrij-
ven

,l
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8 i2. 2. Voedings- en genotrm,ddeLeníndustrie

Omzet

De omzet in de voedings- en genotmiddelenindustrie is over 1980 toegenomen

met 1 *. De Gelderse ontwikkeling in deze bedrijfstak bleef daarmee achter
bij de Nederlandse ontwikkeling in de voedings- en genotrniddelenindustrie,
met een toename van bijna 2t.
In reële termen, dus rekening houdend met inflatie, is de omzet in de voe-
dings- en genotmiddelenindustrie zowel in Gelderland als in Nederla,nd ge-
daald.

Ruim 20 I van de Gelderse bedrijven in deze sektor realiseerde in 1980 een

nominale stijging van de omzet van meer dan 7 4. In 1979 gold dit nog voor
32 t van de bedrijven.
Het percentage van de Gelderse ondernemers met een gunstig oord,eel over de

omzet daalde van 63 g in 1979 naar 52 I in 1980 (Nederland van 57 naar 50 B).
A1s belangrijkste invloed op de omzetontwikkeling noemt 35 B van de Gelder-
se ondernemers de afname van de binnenlandse vraag. In 1979 werd deze fak-
tor door slechts 12 I van de ondernemers als belangrijkste ongunstige fak-
tor genoemd (Nederland respektievelijk 43 % in 1980 en 21 z in 1979). AIs
tweede belangrijke invloed op de omzetontwikkeling worden de prij zen ge-
noemd. Verhoudingsgewijs wordt deze faktor veel meer genoemd dan gemiddeld
in Nederland. (Gelderland 2g z, Nederland 15 ?).

Expo5t

Van de totale omzet in de voedings- en genotmiddelenindustrie werd in 19BO

34 % geëxporteerd. Het aandeel van de export in de totale omzet ligt bedui-
dend, hoger dan het landelijk cijfer voor deze sektor van bijna 26 z.
Tegenover een ten opzichte van L979 geringe daling van de geldelijke waarde
van het exportpakket van de Nederlandse voedings- en genotmiddelenindustrie
met 3 8, breef de Gelderse export in gurdens nagenoeg konstant.
In reêIe termen is evenwel sprake van terugrval.

¡
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.lfetto bedri j fsresultaat

Het qezamenlijke bedrijfsresultaat, overeenkomende met het sald.o van win-
sten en verliezen van de Gelderse bedrijven in de voedings- en genotmidde:
lenindustrie geeft van 1979 op 19BO een forse toename.te zien van 208 (onge-
korrigeerd voor infratie). rn 19BO werd door 79? van de Gelderse bedriJven
winst gerealiseerd, tegen 7BB j_n L979.

De Gelderse ontwikkeling van het netto bedrijfsresultaat steekt bijzonder
gunstiq af bij de landelijke ontwikketing van - lO B.

Ondanks de toename van het netto bedrijfsresultaat met 20 %, beoord,eelt
60 B van de Gelderse ondernemers de resultatenontwikkeling als niet gun-
stig. I"n L979 deden dat 50 ? van de Gelderse ond.ernemers. A1s belangrijk-
ste ongmnstige invloed wordt door 37 ts van de ondernemers de omzetonthrik-
kelinq genoemd.

Voor 1981 verwacht 26 >o van de ondernemers een winstvermind.ering (Neder-
land: 27 z). Een t,oeneming van de winst van meer dan 7z (verwachte geld-
ontwaarding) verwacht slechts 16 ? van de ondernemers (Nederland eveneens
16 a).

Rendementsbeoordelin g

Gevraagd naar het oordeel over het rendement van het geinvesteerde,kapitaal
is bijna 50 % van de Gelderse ondernemeïs van mening dat het rendement on-
voldoende is (Nederland 54 B). Ten opzichte van L979 betekent dat een toe-
neming van deze groep met 5 ? (Nederland: 5 B).

Investeringen

Het totale investeringsbedrag in de Gelderse voedings- en genotmiddelenin-
dustrie was in 1980 cirka 4 % geringer dan in lg7g. Þe nominale investe-
ringen van de totale Nederlandse branche stegen d.aarentegen, en wel met bijna 3t.
Het totale Gelderse investeringsbedrag betrof in 1980 voor ruim 26 E vervan-
gingsinvesteringen en voor 74 t uitbreidingsinvesteringen. Voor de totale

I
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Nederlandse branche geldt dezelfde verhouding.

Investeringen werden in 1980 gepleegd in bijna 52 procent van de Gelderse

bedrijven (exklusief voorraadvorming) (Nederland: 54 å). In 1979 was dit
het geval ín 62 ? van de bedrijven (Nederland: 638).

In de Gelderse bedrijven met investeringen was in 1980, evenals in Neder-

land, ruim 90 ? van de werkgelegenheid gekoncentreerd. In de bedrijven met

investeringen is de werkgelegenheid van 1979 op 1980 vrijwel gelijk geble-

ven. In de bedrijven zonder investeringen is de werkgelegenheid gedaald met

9 å.

Bij 57 t van de investerende Gelderse (en 55 ? van de Nederlandse) bedrij-
ven zijn de investeringen aan te merken als vervangingsinvesteringen, bij
de overige 43 % (en 45 % van de Nederlandse¡ is vooral sprake van uitbrei-
dingsinvesteringen.
In de bedrijven met vooral vervangingsinvesteringen daalde de werkg,.. ':rrrÊn-

heid met O,4 z. In de Gelderse bedrijven met vooral uitbreidingsinvesterii,
qen steeg de werkgelegenheid met 1,L %.

De reLatieve verdeling van het aantal investerende Gelderse bedrijven naar

de drie belangrrijkste soorten van investeringsobjekten, geeft het volgende

beeld te zien: ûræhines 41 %t gebouwen 22 z, transportmiddelen 17 3 (Neder-

land: machines 42 z, transportmiddelen 20 z, inventaris 18 %).

Met betrekking tot de omvang van de investeringen in 1980 g¡eeft 31 % van

de Gelderse ondernemers te kennen ontevreden te zijn (Nederland: 32 z).

Voor 1981 geeft tenslotte 39 % van d,e ondernemers te kennen te zullen inves-
teren. Van die ondernemers die ook in 1980 investeerden zal bLj 44 ? het in*
vesteringsbedrag naar verwachting qelijk zijn aan dat in 1980.

V'ferkgelsgenhei.d

Van de totale werkgelegenheid in de Gelderse voedings- en genotmiddelen-

industrie van bijna 16.500 personen, bevindt cirka 19 % zLch in de 334

kleinere bedríjven. Ruim 80 ? van de werkgelegenheid is gekoncentreerd

in bedrijven met een personeelsomvang van minstens 50 personen.

ta'/:
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Van 1979 op 1980 is de werkgelegenheid in de Gelderse voedings- en genot-
middelenindustrie afgenomen met 0,6 *. Deze daling deed zich geheel voor
in de kleinere bedrijven. De daling van de werkgelegenheid in Gelderland
was geringer dan in de totale Nederlandse voedings- en genotmiddelenin-
dustrie. Voor Nederland is sprake van een werkgelegenheidsdating met 1,5 t.
Een vermindering, die zich behalve in de kleine (- 2,r z) ook in de grote
bedrijven (- 1,4 ?) voordeed.

Van de Gelderse bedrijven oordeelt 9 z de omvang van het personeel te ge-

ring (Nederland.: 10 %). Bijna 7 % acht de personeelsomvang te groot (Neder-

land: 7 Z).
De te geringe personeelsomvang heeft bij 50 ? van de bedrijven betrekking
op personeel met een lagere beroepsopleiding en bij 22 4 op personeel met

een middelbare beroepsopleiding.
Problemen met het aantrekken van personeel deden zich voor in 17 B van de

bedrijven, vooral in de grotere bedrijven (Nederland: 2l Z).
rn 1979 bedroeg dit percenlage 27 % (Nederland: 36 %). Het aantal vaka-
tures per 100 werkzame personen bedraagt 1 %.

Samenvatting van enkele ontwikkelingen

plus

- forse toeneming reëel be-

drij fsresultaat

ml-n

- ontwikkeling reële omzet

- relatief minder bedrijven met reê1e

omzetstijging (daling tot laag nivo)
- daling export (reële termen)

- daling investeringsbedrag

- relatief minder investerende bedrij-
ven

53

,,J



Stichting Economisch Technologisch fnstituut voor Gelderland

2. 2, 3. TeætíeL-" konfektde-, schoeísel* en Led.etuareníndustrie

Ornzet

De omzet in de textiel-, konfektie-, schoeisel- en lederwarenindustrie is
over 1980 toegenomen met 4 8. De Gelderse ontwikkelÍng in deze bedrijfs-
tak was iets gunstiger dan de Nederlandse ontwikkeling die een toeneming

vertoonde van 2 8.

In reêle termen, dus rekeninq houdend met inflatie, is de omzet in de tex-
tiet-, konfekti-e-, schoeisel- en lederwarenindustrie zowel in Gelderland

als in Nederland gedaald.

Ruim 40 å van de Gelderse bedrijven in d,eze sektor realiseerde in 1980

een nominale stijging van de omzet van meer dan T g". In 1979 <loLd dit nog

voor 21 g van bedrijven.
Het percentage van de Gelderse ondernemers met een gunstig oordeel over de

omzet steeg van 51 % in L979 naar 53 s" in 1980 (Nederland daalde vai:l 50 naar

47 z).
Als belangrijkste invloed op de omzetontwikkelingt noemt 49 å van de Gelder-

se ondernemers de afname van de binnenlandse vraag. In 1979 werd deze fak-
tor door slechts 19 % van de ondernemers als belangrijkste ongunstige fak-
tor genoemd (Nederland respektievelijk 63 I in 1980 en 34 % in I9l9).

Exp.ort

Van de totale omzet in de textiel-, konfektie-, schoeisel- en lederh¡aren-

industrie werd in l9BO 21 ? geëxporteerd. Het aandeel van de export in de

totale omzet ligt lager dan het landefijk cijfer voor deze sektor van 30 8.

De toeneming ten opzichte van 1979 van de getdelijke waarde van het export-
pakket van de Nederlandse textiel-, konfektie-, schoeisel- en lederwaren-

industrie met 4 8, r¡ras ongeveer gelijk aan de stijging van de Gelderse ex-

port.
In reêle termen is evenwel sprake van een lichte terugval.

1
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Netto bedrljfsresultaat

Het gezamenlijke bedrijfsresultaat, overeenkomende met het saldo van winsten
en verliezen van de Gelderse bedrijven in de textieÌ-, konfektie-, schoeisel-
en lederwarenindustrie is positief. Het totale netto bedrijfsresultaat geeft
bovendien van 1979 op 1980 een toeneming te zien van 4 t (ongekorrigeerd voor
ínflatie). In 1980 werd door 81 ? van de Gelderse bedrijven winst gereali-
seerd., tegen 79 I in 1979.

De Gelderse ontwikkeling van het netto bedrijfsresultaat steekt bijzonder
gunstig af bij de landelijke ontwikketing van - 2 %.

Ondanks de tÒename van het netto bedrijfsresultaat met 4 t, beoordeelt 54 %

van de Gelderse ondernemers de resultatenontwj-kkeling als niet gunstig.
An 1979 deden dat 53 % van de Gelderse ondernemers Als belangrijkste on-
gunstige invloed wordt door 40 å van de ondernemers de omzetontwikkeling ge-
noemd.

Voor 1981 verwachL 26 z van de ondernemers een winstvermindering (Nederland:

28 z). Een toeneming van de winst van meer dan 7 % (verwacht geldontwaarding)
verwacht slechts 14 å van de ondernemers (Nederland: 13 *).

Rendementsbeoorde 1 ing

Gevraagd naar het oordeel over het rendement van het geinvesteerd.e kapitaal,
is bijna 52 % van de Gelderse ondernemers van mening dat het rend.ement on-
voldoende is. (Nederland: 50 3). Ten opzichte van 1979 betekent dat de situa-
tie ongeveer gelijk gebleven is: zowel Gelderland als Nederland + 1 z.

Investeringen

Het totale investeringsbedrag in de Gelderse textiel-, konfektie-, schoeisel-
en lederwarenindustrie was in 1980 cirka 16 t geringer dan Ln 1979. De nomi-
nale investeringen van de totale Nederlandse branche daaldenmet 23 B. Het
totale Gelderse investeringsbedrag betrof in 1980 68 I vervangingsinveste-
ringen en 32 B uitbreidingsinvesteringen. Voor de totale Nederlandse branche
geldt 48 t uitbreiding en 52 ? vervangingsinvesteringen.

ffi
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Investeringen werden in 1980 gepleegd in 37 t van de Gelderse bedri.jven
(exkLusief voorraadvorrning) (Nederland: 29 z). In 1979 was dit het geval
in 49 å van de bedrijven (Nederland: 4I E). In de Gelderse bedrijven met
investeringen \^Ias in 1980, evenals in Nederland, ongeveer 75 t van de werk-
gelegenheid gekoncentreerd.

In de bedrijven met investeringen is de werkgelegenheid van 1979 op 1980

toegenomen met 0rB 8. In de bedrijven zonder investeringen is de werkge-
Iegenheid gedaald rnet. 5 È.

Bij 53 I van de investerende Gelderse (en 47 I van de Nederlandse) bedrij-
ven zijn de investeringen aan te merken als vervaqgringsinvesteringen, bij
de overige 47 % (en 53* van de Nederlandse be.. j jven) is vooral sprake van
uitbreidingsinvesteringen. In de bedrijven met voors' Ì¡ervangingsinveste-
ringen daalde de werkgelegenheid met 2 B. In de Gelderse be,-:ir j\ren met voor-
al uitbreidingsinvesteringen steeg de werkgelegenheid ¡net 6 %.

De relatieve verdeling van het aantal investerende Ge1de¡:se bedrijver, .,.,

de drie belangrijkste soorten van investeringsobjekten, geeft het vo-l-grende

beeld te zien: machines 49 %, inventaris 19 ã, gebouwen 18 %. (Ned.erlanc.

machines 40 %, inventaris 22 %, gebouwen 19 %.

Met betrekkinq tot de omvang van de investeringen in 19BO geeft 36 å van
de Gelderse ondernemers te kennen ontevred.en te zijn (Nederland 34 â).

Voor 1981 geefÈ tenslotte 31 ? van de ondernemers te kennen te zul-len in-
vesteren. Van die ondernemers die ook in 1980 investeerden zal bíj 61 å

het investeringsbedrag minstens gelijk zijn aan dat in 1980.

tnlerkgelegenþeid

Van de totale werkgelegenheid j-n de Geld.erse textiet-, konfektie-, schoei-
sel- en lederwarenindustrie van ruim 5.700 personen, bevindt cirka 40 t
zich in de kleinere bedrijven. Ruim 60 I van de werkgelegenheid is gekon-
centreerd in bedrijven met een personeelsomvang van mínstens 50 personen.
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Van 1979 op 1980 is de werkgelegenheid in de Gelderse textiel-, konfekt,ie-,
schoeisel- en lederwarenindustrj-e afgenomen met 0 r6 4. Deze d.aling deed zich
in ongeveer gelijke mate voor in grotere en kleinere bedrijven. De daling
van de werkgelegenhej-d in Gelderland was groter dan in de totale Nederlandse
textiel-, konfektie-, schoeisel- en lederwarenindustrie. Voor Nederland is
sprake van gelijk blijven van dewerkgelegenheid. Een toeneming deed zj-ch
voor in de kleine (0,3 B) maar niet in de grote bedrijven (- 0,2 z).

Van de Gelderse bedrijven oordeelt bijna I t de omvang van het personeel te
gering (Nederland bijna 6 %). Bijna 5 I acht de personeelsomvang te groot
(Nederland: 5 B).

De te geringe personeelsomvang heeft bLj 62 % van de bedrijven betrekkinql
op personeel met een lagere beroepsopleiding en bij 28 å op personeel met
een middelbare beroepsopleiding.
Problemen met het aantrekken van personeel deden zich voor in 15 t van de
bedrijven, met enj-g aksent op de grotere bedrijven (Nederland: 14 z,).
In t979 bedroeg dit percentage 32 ? (Nederland 2g t). Het aantal vakatures
per 100 werkzame personen bedraagt I,S %.

Samenvatting van enkele ontwikkeli ngen

pLus ml-n

- relat.ief forse toeneming

bedrijven ¡¡s¡ reêle omzet-
sti j ging

- daling reelle omzet

- daling reëel bedrijfsresuLtaat
- negatieve ontwikkeling oordeel over

rendement op kapitaal
- forse daling investeringsbedrag

- relatief minder investerende be-
drijven

In deze bedrijf,sklasse lag de nadruk in
dan gemiddeld in Nederland.

1980 veel meer op vervangringsinvesteringen

Het percentage van de investeringen dat in machines geschiedde was hoog (bijna
de helft) vergeleken met het randerijk gremiddelde en met andere bedrijfsklassen.
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2 .. 3 * 4 . B owmí j v e rhe ì d/ B o tømat e ri aL eníndus trd e

Omzet

De omzet in de bouwnijverheid/bouwmaterialenindustrie is over 1980 toege-
nomen met 2 t. De Gelderse ontwikkeling in deze bedrijfstak was ongeveer

gelijk aan de Nederlandse ontwÍkkeling.
Tn reële termen, dus rekening houdend met inf,latier.; is de omzet in de bouw-

nijverheid/bouwmaterialenindustrie zowel in Gelderland als in Nederland

gedaald.

Bijna 33 I van de Gelderse bedrijven in deze sektor realiseerde in 1980

een nominale stijging van de omzet van meer dan 7 z. In 1979 gold dit nog

voor 23 I van bedrijven.
Het percentage van de Geld.erse ondernemers met een giunst.ig oordeel over de

omzet daalde van 59 4 Ln 1979 naar 48 % in 1980 (Nederland van 59 naar 49 z\.
Als belangrrijkste invloed op de omzetontv¡ikkeling noemt 82 % van de Gelder-
se ondernemers de afname van de binnenlandse vraag. T.n t979 werd deze fak-
tor door slechts 11 % van de ondernemers als belangrijkste ongunstige fak-
tor genoemd. (Nederland respektievelijk B0 % in 19BO en 17 % Ln IgTg).

Export

Van de totale omzet in de bouwnijverheid/bouv¡rnaterialenindustríe werd in 1980

2 % geëxporteerd. Het aandeel van de export in de totale omzet ligt lager dan

het landefijk cijfer voor deze sektor van 4 B.

Tegenover een ten opzichte van 1979 geringe toenening van de geldelijke hraar-

de van het exportpakket van de Nederlandse bouwnijverheid/bouwmaterialenindu-
strie met 9 t, staat de sterke stijging van de Gelderse export met 26 3.

Netto bedri j f sresultaat

Het gezamenlijke bedrijfsresultaat, overeenkomende met het saldo van winsten
en verliezen van de Gelderse bedrijven in de bouwnijverheid,/bouwmaterialen-
Índustrie is positief. Het totale netto bedrijfsresultaat geeft echter van

I
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J979 op 1980 een daling te zien van 4 t (ongekorrigeerd voor inflatie).
In 1980 werd door 86 t van de Gelderse bedrijven winst gerealiseerd, tegen
85 t in 1979.

De Gelderse ontwikkeling van het netto bedrijfsresultaat steekt iets ongun-
stig af bij de landelijke ontwikkeling van - 3 r.
Bij de totale daling van het netto bedrijfsresultaat met 4 t, beoordeelt
55 å van de Gelderse ondernemers de resultatenontwikkeling als niet gun-
stig. fn 1979 deden dan 46 % van de Gelderse ondernemers. Als belangrijk-
ste ongunstige invloed wordt door 67 a van de ondernemers de omzetontwikke-
ling genoemd.

Voor 1981 verwacht 39 B van de ondernemers een winstvermindering (Neder-
land: 36 %). Een toeneming van de winst van meer dan 7 z (verwachte geld-
ontwaarding) verwacht slechts 8 % van d.e ondernemers (Nederland eveneens
B %).

Rend,ementsbeoordel rng

Gevraagd naar het oordeel over het rendement van het geinvesteerd.e kapitaal,
is ruim 43 % van de Gelderse ondernemers van mening dat het rendement onvol-
doende is (Nederland 42 z). Ten opzichte van 1979 betekent dat een toene-
ming van deze groep met 9 B (Nederland: 7 %).

Investerj_ngen

Het totale investeringsbedrag in de Gelderse bouwnijverheid/bouwmateríalen-
industrie was in 1980 cirka 71 4 geringrer dan in 1979. De nominale inves-
teringen van de tota]e Nederlandse branche daalden met. 38 %. Het. totale Gel*
derse investeringsbedrag betrof in 1980 49 % vervangingsinvesteringen en
51 B uitbreidingsinvesteringen. Voor de totale Ned.erlandse branche geldt 56 B

vervangings- en 44 % uitbreidingsinvesteringen.
Investeringen werden in 1980 gepleegd in 41 t van de Gelderse bedrijven (ex-
klusief voorraadvorming) (Nederland eveneens 41 u ) . In 1979 was dit het ge-
val in 57 * van de bedrijven (Nederland: 53 s). In de Gelderse bedrijven met
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investeringen was in 1980, evenals in Nederland, 71 t van de werkgelegenheid
gekoncentreerd.

ln de bedrijven met investeringen is de werkgelegenheid van 1979 op 1980

vrijwel gelijk gebleven. In de bedrijven zonder investeringen is de werk-
gelegenheid gedaald met 2 ?.

Bij 59 t van de investerende Gelderse (en 62 I van de Nederlandse) bedrijven
zijn de investeringen aan te nerken als vervangingsinvesteringen, bij de

overige 41 t (en 38 % van de Nederlandse bedrijven) is vo<¡ral sprake van irit-
breidinqsinve steringen.
In de bedrijven met vooral vervangingsinvesteringen daalde de werkqelegen-
heid met 2 ã. In de Gelderse bedrijven met vooral uitbreidingsinvesterin-
gen steeg de werkgelegenheid met 3 8.

De relatieve verdeling van het aantal investerende Gelderse bedrijven naar

de drie belangrijkste soorten van investeringsobjekten, geeft het volgende
beeld te zien: machines 35 z, transportmiddelen 26 z, inventaris I7 Z (l¡e-'
derland: machines 34 %, transportmiddelen 30 g, inventaris 1B B).
Met betrekking t,ot d,e omvang van de investeringen in 1980 geeft 35 å van

de Gelderse ondernemers te kennen ontevreden te zíjn (Ned.erland 33 å).

Voor 1981 geeft tenslotte 24 % van de ondernemers te kennen te zullen inves-
teren. Van die ondernemers die ook in 1980 investeerden zal bij 40 % het in-
vesteringsbedrag minstens gelijk zijn aan dat in 1980.

I,tlerkgelegenheid

Van de totale werkgelegenheid in de Gelderse bouwnijverheid/bouwmaterialen-
industrie van bijna 58.000 personen, bevindt cirka 58 B zich in de kleinere
bedrijven. Ruim 42 * van de werkgelegenheid is gekoncentreerd in bedriJven
met een personeelsomvang van minstens 50 personen.

Van 1979 op 1980 is de werkgelegenheid Ín de Gelderse bouwnijverheid/bouw-
materialenindustrie afgenomen met O,7 z. Deze daling deed zich in grotere
mate voor in de kleinere dan in de grotere bedrijven. De daling van de v¡erk-
gelegenheid in Gelderland was geringer dan in de totale Nederlandse bouw-

nijverheid/bouwmaterialenindustrj-e. Voor Nederland is er sprake van een

tl
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werkgelegenheidsdaling net 1 t. Een vermindering, die zich behalve in de
kleine (111ts) ook de grote bedrijven (1 t) voordeed.

Van de Geld.erse bedrijven oordeelt 7 I de omvang van het persöneel t,e ger1-ng
(Nederland: 9 t) ¡ B t acht de personeelsomvang te groot (Nederland: 6 C).
De te geringe personeelsomvang heeft b|j 47 å van de bedrijven betrekking
op personeel met een lagere beroepsopleiding en bij 32 B op personeel met
een middelbare beroepsopteiding
Problemen met het aantrekken van personeel ded.en zich voor in 19 t van de

bedrijven, vooral in de grotere bedrijven (Nederlanð, 22 Z).
In t979 bedroeg dit percentage 49 I (Nederland: 50 t). Het aantal vakatures
per 100 werkzame personen bedraag¡ 1r3.

Samenvattinq van enkele ontlr¡ikkelinqen

plus

- relatief meer bedrijven met

reêIe omzetstijgingt

- groei export (reële termen)

mtn

- daling reêle omzet

- forse daling reêel bedrijfsresultaat
- negatieve ontwikkeling oord.eel over

rendement op kapitaal
- zeer sterke daling investeringsbedrag

- relatief veel mj_nder investerend.e
bedrijven

De ontwikkeling van de binnenlandse vraag heeft in deze bedrijfsklasse een
bijzonder nadelige invloed op de omzet gehad.

Het aandeel van de bedrijven die winst maken is van
toegenomen.

L979 op 1980 duidelijk

6t
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2.2. 5. Grafisehe industr.'íe en wt'l;geueriien

Omzet

De omzet in de grafische industrie & uitgeverijen is over 1980 toegenomen

met 5 %. De Gelderse ontwikkeling in deze bedrijfstak bleef daarmee ach-
ter bij de Nederlandse ontwikkeling, met een toename van 7 %.

In reëIe termen, dus ::ekenj-nq houdend met inflatie, is de omzet in Ge1der-

Iand en Nederland bijna stabiel gebleven.

Bijna 56 å van de Gelderse bedrijven in deze sektor realiseerd,e in 19BO

een nominale stijging van de omzet van meer dan 7 %. rn 1979 goÌd dit nog

voor 44 3 van bedrijven.
Het percentage van de Gelderse ondernemers met een gunstig oordeel over
de omzet daalde van 70 z in IgTg naar 65 * in 19BO (Nederland van 71 naar
64 z).
Als belangrijkste invloed op d.e omzetontwikkeling noemt 63 % van de Gelder-
se ondernemers de afname van de binnenl-andse vraag als belangrijkste onqun-

stige faktor (Nederland respektievelijk 71" % Ln 1980 en 25 % in rgTg).

Export

Van de totale omzet in de grafische industrie & uitgeverijen werd in l9B0
2 % geë>çorteerd. Het aandeel van de export in de totale omzet ligrt lager
dan het landelÍjk cijfer voor deze sektor van B å.

De toenemíng ten opzichte van 1979 van de geldelijke waarde van het export-
pakket van de Nederlandse grafische i-ndustrie & uitgeverijen met 3 E, was

iets mind.er dan de stijging van de Gelderse export met 4?.

In reële termen is evenwel sprake van een l_ichte terugval.

Netto bedri j fsresultaat

Het gezamenlijke bedrijfsresultaat, overeenkomende met het saldo van winsten
en verliezen van de Gelderse bedrijven in de grafische industrie a uitgeve-
rijen is positief. Het totale netto bedrijfsresultaat geeft echter van 1979

op 1980 een daling te zien van 20 t (ongekorrigeerd voor inflatie).

¡
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In 1980 r^¡erd door 82 I van de Gelderse bedrijven winst gerealiseerd, tegen

B0 B in 1979.

De Gelderse ontwikkeling van het netto bedrijfsresultaat steekt bijzonder
qrunstig af bij de landelijke ontwikkeling van - 46 z.

Bij de totale daling van het netto bedrijfsresultaat met 20 4, beoordeelt
41 t van de Gelderse ondernemers de resultatenontwikkeling als niet qunstig.
fn 1979 deden dat 37 I van de Gelderse ondernemers.

Als belangrijkste ongunstige invloed wordt door.55 B van de ondernemers de

omzetontwikkeling genoemd.

Voor 1981 verwacht 18 ? van de ondernemers een winstvermindering (Nederland:

20 Z). Een toeneming van d.e winst van meer dan 7 * (verwachte geldonÈwaarding)

verwacht slechts 20 ts van de ondernemers (Nederland: 23 z).

Rendementsbeoorde Iing

Gevraagd naar het oordeel over het rend.ement van het geÍnvesteerde kapitaal,
ís bijna 41 B van de Gelderse ondernemers van mening dat het rendemenÈ on-
voldoende is (Nederland: 39 %). Ten opzichte van 1979 betekent dat een toe-
neming van deze groep met 5 å (Nederland: 4 t).

Investeringen

Het totale investeringsbedrag in de Gelderse grafische industrie & uitqeve-
rijen was in 1980 cirka 40 ? geringer dan in 1919. De nominale investerin-
gen van de totale Nederlandse branche daaldenmet 34 B. Het totale Gelderse

investeringsbedrag betrof in 1980 63 I vervangingsinvesteringen en 37 å uit-
breidingsinvesteringen. Voor de totale Nederlandse branche geldt 57 * ver-
vanging en 43 t uitbreiding.
Investeringren werden in 1980 gepleegd in 56 ? van de Gelderse bedrijven
(exklusief voorraadvorming) (Nederland: 55 8).
In 1979 was dit het geval in 60 I van de bedrijven (Nederland; 64 *) In de

Gelderse bedrijven met lnvesteringen was in 1980 86 å van de werkgelegen-

heid gekoncentreerd,in Nederland 84 *.

,In de bedrijven met investeringen is de werkgelegenheid van 1979 op 1980

toegenomen met 3 procent. In de bedrijven zonder investeringen is de werk-
gelegenheid vrijwel getijk gebleven.
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Bij de helft van de investerende Gelderse (en Nederlandse) bedrijven zÍjn
de investeringen aan te merken als vervangingsinvesteringen, bij de andere

helft is vooral sprake van uitbreidingsinvester'ingen.
In de bedrijven met vooral vervangingsinvesteringen steeg de werkgelegren-

heid met 2 t. In de Gelderse bedrijven met vooral uitbreidingsinvesterin-
gen steeg de werkgelegenheid met 5 8.

De relatieve verdeling van het aantal investerende Gelderse bedrijven naar

de drie belangrÍjkste soorten van investeringsobjekten, geeft het volgende

beeld te zÍen: machines 51 8, invent,aris 22 \, gebouwen 13 ? (Nederland:

machines 52 4, inventaris 23 B, gebouwen 11 8.

Met betrekking de omvang van de investeringen in 1980 geeft 31 % van de

Gelderse ondernemers te kennen ontevreden te zijn (Nederland: 32 e").

Voor 1981 geeft tenslotte 44 % van de ondernemers te kennen te zullen in-
vesteren. Van die ondernemers die ook in 1980 investeerden zal bi; :i? ã

procent het investeringsbedrag minstens gelI-jk zijn aan dat in 1980.

!{e.r]<gelege-nheid

Van de totale werkgelegenheid in de Gelderse grafische industrie & uitge-
verijen van bijna 7.300 personen, bevindt cirka 38 B zich in de kleine-
re bedrijven. Bijna 62 'ø van de werkgelegenheid Ís gekoncentreerd in
bedrijven met een personeelsomvang van minstens 50 personen"

Van 1979 op 1980 is de werkgelegenheid in de Gelderse grafi-sche industrie
& uitgeverijen gestegen met 2,7 %. Deze stijgÍng deed zich iets meer in de

grotere dan in de kleinere bedrijven voor. De stíjging van d.e werkgelegen-
heid in Gelderland was groter dan in de totale Nederlandse grafische indus-
trie & uitgeverijen. Voor Nederland is sprake van een werkgelegenheidstoe-
neming met 2,1 t. Een toeneming, die zich behalve in de kleine (2 4) ook

in de grote bedrijven (2,2 z) voordeed.

Van de Gelderse bedrijven oordeelt 11 t de omvang van het personeel te
gering (Nederland: 13 %). BÍjna 5 I acht de personeelsomvang te groot
(Nederland:2,5 s).
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Ðe te geringe personeelsonvang heeft, blj 40 s vên de bedriJven betrekkfng
op personeel net, een lagere beroeBsopleùding en bfj 42 t op personeel met
een niddelbare beroepsoplotding.
Problenen met het, aantrekken van personeel deden zÍch voor ln 24 I van de
bedrijven, vooral in do grotero bedrfJven (Nederland¡ .25 t).
In 1979 bedroeg dLt percentage 33 t (Nederland: 37 t). Het aantal vaka-
tures per 100 werkzame personen bedraagt 1.

Samenvattlng van enkele ontwlkkelingen

plus

- relatlef meer bedrijven uet
reêLe ouzetstijgLng

mr-n

- zeer sterke daling net,to bedrijfs-
resultaat

- negatieve ontwikkeling oordeel over

rendement op kapftaal-

- zeer sterke daling investerings-
bedrag

- groot personeelsoverschot, hoewel

dalend.

In de grafische niJverheid is in vergelijkJ.ng met, andere bedrijfsklassen
het percentage investerl-ngen in machines hoog, maar week tn 1980 nauweliJks
af van het landelijk geniddelde.
Het aandeel van de bedrlJven dat investeerde lÍep veel minder terug dan in
de anddre bedrj.jfskl_assen.

'.^
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2. 2.6. Chewisehe industrie

Omzet,

Da omzet in de chemische índustrie ís over 1980 toegenoû¡en met, 10 B. De

Gelderse ontwikkeling ln deze bedrijfstak bleef daarmee fets voor op de Ne-

derlandse ontwikkeling, rnet een toename van 9 3.

In reêle termen, dus rekening houdend met inflat,ie, 1s de omzet in de

chemLsche industrLe zowel in Gelderland åls in Nederland iet,s toegienomen.

Ruim 56 I van de Gelderse bedrijven ín dùe sektor reaU-seerde in 1980 een

nomlnale st,ljginq van de omzet van meer dan 7 4. Tn L979 gold dit nog voor
44 t van bedrfjven.
Het percentage van de Gelderse ondernemers met, een gungtig oordeel over de

omzet daalde van 59 t in 1979 naar 57 å in 1980 (Nederland van 60 naar 56 B).
Als belangrijkste Ínvloed op de omzetontwikkeling noemt 63 ts van de Gelder-
se ond.ernemers de afname van de binnenlandse vraag. fn 1979 werd deze fak-
tor door slechts 18 ts van de ondernemers als belangrijkste ongunstige fak-
tor genoemd (Nederrand respektieveriJk 62 z Ln 1980 en 28 B in rg79).

Export

Van de Èotale omzet, l-n de chemische industrie werd in tgBO 47 å geëxpor-
teerd. Het aandeel van de export, in de totale omzet ligrt lager dan het
landelijk cijfer voor deze sektor van 60 t.
Tegenover een toeneming ten opzichte van 1979 van de getdelijke waarde
van het exportpakket van de Nederlandse chemlsche industrle met B ?, staat
een stijging van de Gelderse export in guldens van L4 z.

Netto bedri J f sresultaat

Het gezamenlijke bedrijfsresultaat, overeenkomende met het saldo van winsten
en verliezen van de Gelderse bedrijven in de chemische industrie is posi-
Èlef. Het totale netto bedriJfsresultaat geeft bovendien van 1979 op 1980

een toenemlng te zien van 47 t (ongekorrlgeerd voor inflatle).
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In 1980 werd door 79 E van de Gelderse bedrijven winst gerealiseerd, tegen
73 t in 1979.

De Gelderse ontwikkeling van het netto bedrijfsresultaat steekt bijzonder
gunstig af bij de landelijke ontwikketing van - 43 B.

Ondanks de toename van het neÈto bedrijfsresultaat met 47 z, beoordeelt 46 ts

van de Gelderse ondernemers de resultatenontwikkeling als niet gunstig. In
1979 deden dat 47 % van d.e Gelderse ondernemers. Als belangrijkste ongunsti-
ge invloed wordt door 46 t van de ondernemers de omzetontwikkeling genoemd.
Voor 1981 verwacht 24 t van d,e ondernemers een winstvermindering (Nederland:
23 È). Een toeneming van de winst van meer dan 7 t (verwachte geldonthraar-
ding) verwacht 33 ts van de ondernemers (Nedertand,: 27 z).

Rendementsbeoordeli ng

Gevraagd naar het oordeel over het rendement van het geinvesteerde kapi-
taal, is 54 B van de Getderse ondernemers van mening dat het rendement on-
voldoende is (Nederland: 47 È'). Ten opzichte van 1979 betekent dat een
toeneming van deze groep met 3 % (Nederland - 1 B).

Investeringen

Het totale investeringsbedrag in de Gelderse chemische industrie was in
1980 cirka 4 % hoger dan in t979. De nominale investerinqen van de totale
Nederlandse branche steeg met 14 %. Het totale Gelderse investeringsbedrag
betrof in 1980 51 % vervangingsinvesteringen en 49 E uitbreidingsinveste-
ringen- Voor de totale Nederlandse branche geldt 55 t vervanging-en 45 s

uitbreidingsinvesteringen.
Investeringen werden in 1980 gepleegd in 52 E van de Gelderse bedrijven
(exktusief voorraadvorming) (Nederland: 55 %) . T-n t979 was dj_t het geval in
66 t van de bedrijven (Nederland eveneens 66 *). In de Gelderse bedrijven
met investeringen was in 1980 BB 3 van de werkgelegenheid gekoncentreerdi
in Nederland 94 8. rn d.e bedrijven met investeringen is de werkgelegenhej-d
van 1979 op 1980 gedaald met, 2 8. In de bedrijven zonder investeringen is
de werkgelegenheid gedaatd met 6 t.
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Ðij 34 I van de investerende Gelderse (en 42 B van de Nederlandse) bedrij-
ven zijn de investeringen aan te merken als vervangingsinvesteringen, bij
de overige 66 t en 58 I van de Nederlandse bedrijven is vooral sprake van
uitbreidi ngsinves Èeringe n.

In de bedriJven met vooral vervangingsinvesteringen. daalde de werkgelegen-
heid met 1 8. In de Gelderse bedrijven met vooral uitbreidingsinvesterin-
gen daalde de werkgêlegenheid met 3 t.
De relatieve verdeling van het aantal investerend.e Gelderse bed,rijven naar
de drie belangrijkste soorten van Ínvesteringsobjekten geeft het, volgen-
de beeld te zien: machines 46 z, inventaris 21 t, transportmiddelen 15 t
(Nederland: machines 43 å, inventaris 20 B, transportmiddelen 17 B. Met
betrekking tot de omvang van de investeringen in 19BO geeft 41 B van de

Gelderse ond.ernemers te kennen ontvreden te zijn (Nederland: 37 S).

Voor 1981 geeft tenslotte 44 % van de ondernemers te kennen te zullen in-.
vesteren. Van die ondernemers die ook in 1980 investeerden za1 bij 63 %

het investeringsbedrag minstens getijk zijn aan dat in 1980.

l{erkgelesenheid

Van d.e totale werkgelegenhei-d in de Gelderse chemische industrie van bijna
10.000 personen, bevindt cirka IB È zLctr in de kleinere bedrijven. Bijna
82 å van de werkgelegenheid is gekoncentreerd. in bedrijven met een perso_
neelsomvang van minstens 50 personen.

Van 1979 op 1980 is de werkgelegenheid in de Gelderse chemische indrrstrie
afgenornen met 2,6 %. Deze daling deed zich alleen voor in de grotere be-
drijven. De daling van de werkgelegenheid in Geld.erland was groter dan in
d,e totale Nederlandse chemische ind.ustrie.
voor Nederland, ls sprake van een werkgelegenheídsdaling met o12 z.
Een vermindering, die zich niet in de kleine (+ 2r2 z) maar alleen in de
grote bedrijven (- 016 s) voordeed.

Ì
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Van de Gelderse bedriJven oordeelt 10 t de omvang van het personeel te gê-
ring (Nederland: 14 t). BiJna g s acht, de ¡rersoneelgomvang te groot, (Neder-
Iand¡ 7.t).
De te geringe personeelsomvang heeft, bij 55 t van de bedriJven betrekking
oB per{¡oneel net, een lagere beroe¡rsopleldlng en bfJ 18. t op personeel met
een nLddelbare beroepsopleidlng.
Problemen net het aantrekken van personeel ded.en zfch voor Ln 27 I van de
bedriJven, vooral in de grotorc bedriJven (Nederland 30 g).
In 1979_bedroeg dit percentage 32 t (Nederland¡ 43 t). Het. aantaL vakatu-
res per 100 werkzame personen bedraagt, 1.

Samenvatting van enkele ontwikke llngen

plus mín

- relatiéf meer bedrLJven met

reêle onzetstiJgfng
- toenerning reële smzet

- groei export (reële termen)

- zeer sterke töeneming reëel
bedrij fsresultaat,

- negatl-eve ontwikkeling oordeel
rendement

- relatief ninder investerende be-
dríjven

- groot personeelsoverschot, hoewel

dalend

Het, aandeel van de bedrijven die wl-nst maken is van t979 op 1980 duidelijk
toegenomen.

De rendementsbeoordelÍng wijkt essentieet - in negatieve zLn _ af van het
Nederlands Eeniddelde.
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2. 2. 7. MetaaLindustyie

Ornzet

De omzet in de metaalindustrie is over 1980 toegenomen met 4 *. De Gelderse
ontwikkeling in d,eze bedrijfstak was daarmee beter dan de Nederlandse ont-
wikkeling, die bijna geen toename vertoonde.

In reële termen, dus rekening houden met infl.atie, is de omzet in de metaal-
industrie zowel in Gelderland als in Nederland gedaald.

Bijna 46 t van de Gelderse bedrijven in deze sektor realiseerde in 19BO

een nominale stijging van de omzet van meer d.an 7 7. rn L979 gold dit nog

voor 29 % van de bedrijven.
Het percentage van de Gelderse ondernemers met een gunstig oordeel over de

omzet daalde van 61 s in 1979 naar 51 t in 1980 (Nederland van 58 naar 52 z).
AIs belangrijkste invloed op de omzetontwikkeling noemt 67 t van de Gelder-
se ondernemers de afname van de binnenlandse vraag. Ln 1979 rverd d,eze faktor
door slechts 20 g van de ondernemers als belangrijkste ongunstige faktor ge-
noemd. (Nederland respektievelijk 70 % in 1980 en 28 å in L979).

EJcport

Van de toÈale omzet in de metaalindustrie werd in 1980 35 ? geêxporteerd.
Het aandeel van de export in de total-e omzet ligt lager dan het tandelijk
cijfer voor deze sektor van 39 å.

Ðe toeneming ten opzichte van 1979 van de qeldelijke waarde van het export-
pakket van de Nederlandse metaalindustrie met 7 % \¡¡as íets meer dan de stij-
ging van de Gelderse export in guldens met 6 *.
In reële termen is evenwel sprake van een vrijwel konstante export.

Netto bedrij fsresultaat.

Het gezamenlijke bedrijfsresultaat, overeenkomende meÈ het saldo van winsten
en verliezen van de Gelderse bedrf.jven in de metaalindustrie is positief. Het
totale netto bedrijfsresultaat geeft, van 1979 op 1980 een daling te zien van
1 I (ongekorrigeerd voor inflatie).
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In 1980 werd door 85 t van de Gelderse bedrijven winst gerealÍseerd, tegen
82 t in 1979.

De Gelderse ontwj-kkeling van het netto bedrijfsresultaat steekt bijzonder
gunstig af bij de landelijke ontwikkeling van - 50 8.

Bij de totale daling van het netto bedrijfsresultaat met 1 B, beoordeelt
53 t van de Gelderse ondernemers de resultatenontwikkeling als niet gunstig.
In 1979 deden dat 46 t van de Gelderse ondernemers. Als belangrijkste on-
gunstige invloed wordt door 48 g van de ondernemers de omzetontwikkeling
genoemd.

Voor 19Bl verwacht 31 å van de ondernemers een winstvermind.ering (Nederland:

29 %). Een toeneming van d.e winst van meer dan 7 I (verwachte geldontwaar-
ding) verwacht slechts 16 t van de ondernemers (Nederland: 15 %).

Rendementsbeoorde ling

@vra4gd naar het oordeel over het rendement van het geinvesteerde kapitaal,
is ruj-m 45 I van de Gelderse ond,ernemers van mening dat het rend.ement on-
voldoend.e is (Nederland: 47 Z). Ten ,opzichte van 1979 betekent dat een

toeneming van deze groep met 5 s" (Nederland.: 2 e").

Investeringen

Het totale investeringsbedrag in de Gelderse metaalindustrie was in 1980 cir-
ka 5 % groter dan in 1979. De nominale investeringen van de totale Neder-
Iandse branche daalden daarentegen, en wel met 40 ?. Het totale Gelderse in-
vesteringsbedrag betrof in 1980 38 I vervangingsinvesteringen en 62 s uit-
breidingsinvesteringen. Voor de totale Nederlandse branche getdt 27 B vervan-
ging en 73 t uitbreidingsinvesteringen.
Investeringen werden j-n 1980 gepleegd in 51 t van de Gelderse bedrijven (ex-
klusief voorraadvorming) (Nederland: 48 8). In 1979 was dit het geval in 60 t
van de bedrijven (Nederland:58 È). In de Gelderse bedrijven met investeringen
was ín 1980, 84 I van de werkgelegenheid gekoncentreerd, in Nederland 86 t.

. In de bedrijven met investeringen is de werkgelegenheid van 1979 op 19BO toe-
genornen net 2 t. In de bedriJven zonder investeringen is de werkgelegenheid
gedaald met 7 t. Bij 48 E van de investerende Gelderse (en 51 t van de Neder-
Iandse) bedrijven zijn de investerinçten aan te merken als vervangingsinvesterinqen
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bij de overige 52 I en 49 t van de Nederlandse bedrijven is vooral sprake
van uitbreidingsinvester ingen.
In de bedrijven met vooral \tervangingsinvesteringen steeg de werkgelegenheid

met 1 8. In de Gelderse bedrijven met vooral uÍtbreidingsinvesteringen steeg

de werkgelegenheid met 3 8.

De relatieve verdeling van het aantal investerende Gelderse bedrijven naar

de drie belangrijkste soorten van investeringsobjekten, geeft het volgende

beeld te zien: machines 42 z, inventaris 19 tr gebouwen 17 * (Nederland:

machines 4t Zt inventaris 19 tr gebouwen 15 B).

Met betrekking tot de omvang van de investeringen in 1980 geeft 34 B van

de Gelderse ondernemers te kennen ontevreden te zijn (Nederland 36 8).

Voor 19Bl geeft tenslotte 36 I van de ondernemers te kennen te zullen inves-
teren. Van die ondernemers die ook in 1980 investeerden zal bi) 47 B het in-
vesteringsbedrag minstens qelijk zijn aan dat in 1980.

Werkgelegenheid

Van de totale werkgelegenheid in de Gelderse metaalindustrie van ruim 33.000
personen, bevindt cirka 33 % zich in de kleinere bedrijven. Bijna 67 % van de

werkgeleqenheid is gekoncentreerd tn bedrijven met een personeelsomvang van

minstens 50 personen.

Van 1979 op 1980 is de werkgelegenheid in de Gelderse metaalindustrie geste-
gen met 0,3 å. Deze stijging deed zich alleen voor in de kleinere bedrijven
in de grotere bleef de werkqelegenheid vrijwel stabiel. De sti.jging van de

werkgelegenheid in Gelderland was iets geringer dan in de totale Nederlandse
metaalindustríe. Voor Nederland is sprake van een werkgelegenheidsstijging
met 0,4 4. Een toeneming,'die zich behalve in de kleine (1;1 B) ook in de

grote bedrijven (0r1 8) voordeed.

Van de Gelderse bedrijven oordeelt 15 å de omvang van het personeel te gering
(Nederland.: 17 z). Bijna 6 % acht de personeelsomvang te groot (Nederland:

s *).
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.De te gerlnge pereoneelsomvang heeft, bij 52 t van de bedriJven betrekking
op Bersoneel met, een lagere beroepsopLeiding en biJ 32 t op personeol net
een nlddelbare beroepsoplelding.
Froblemen ¡net, hêt aantrekken van personeel deden zich voor in 29 $ van de
bedriJven, vooral in de grotere bedriJven (Nederland 31 t).
In 1979 bedroeg dit percentage 42 t (NederLand 4g t). Het aantal vakatures
per 100 werkzame personen bedraag 2r4.

Samenvatting van enkeLe ontwlkkel ingen

plus min

t-

- relatief forse- toeneming van

het aandeel bedríJven m6t reôIe
omzet.sti jging

- daling reêle omzet

- forse daLinqr reêle bedrljfsresultaten
- negatfeve ontwikkeling oordeel over

rendement op kapftaal
- relatief minder ínvesterende bedrij-

ven

- groot personeelstekort hoewel dalend

rn deze bedriJfsklasse lag de nadruk veel meer op vêrvangJ-ngsinvesteringen
dan geniddeld in Nederland.
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2. 2. S. Diuerse índustrieën

Omzet

De omzet ín de bedrijfsklasse diverse industrie is over 1980 toegenomen

met 4 B. De Gelderse ontwikkeling in d,eze bedríjfstak bleef daarmee ach-
ter bij de Nederlandse ontwikkeling, met een toename van 18 ?.

In reële termen, dus rekening houden met inflatie, is de omzet in de be-
drijfsklasse diverse industrie in Gelderland gedaald en in Nederland aan-

zienlijk toeqenomen.

Bijna 50 I van de Gelderse bedrijven in deze sektor realiseerde in 1980 een

nominale stijging van de omzet van meer dan 7 t. Í.n 1979 gold dit nog voor

26 4 van bedrijven.
Ilet percentage van de Gelderse ondernemers met een gunstig oordeel over de

omzet steeg van 49 3 in 1979 naar 57 I in 1980 (Nederland bleef konstant
op 56 ?).
Als belangrijkste invloed op de omzetontwikkeling noemt 60 å van de Gelder-
se ondernemers de afname van de binnenlandse vraaq. In 1979 werd deze faktor
door slechts 26 å van de ondernemers als belangrijkste ongunstige faktor qe-

noemd (Nederland respektievelijk 60 E in 1980 en 31 B Ín 1.979).

Export

Van de totale omzet, in de bedrijfsklasse diverse industrie werd in 1980 28 I
geëxporteerd. Het aandeel van de export in de totale omzet ligt lager dan het
landetijk cijfer voor deze sektor van 32 %.

De toeneniing ten opzichte van 1979 van de geldelíjke waarde van het exportpakket

van de Nederl-andse bedrijfsklasse diverse industrj-e met 18 %, overtrof de

toeneming van de Gelderse export in guldens die 10 B bedroeg.

Netto bedrijfsresultaat

Het gezamenlijke bedrijfsresultaat, overeenkomende met het saldo van winsten
en verliezen van de Gelderse bedríjven in de bedrijfsklasse diverse industrie
is negatief. Het verlies vertienvoudigde bovend.ien van 1979 op 19BO ( voor-
naamste faktor: de ontwikkeling in de papier - & kartonindustrLe)

I
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-In 1980 werd door 778 van de Gelderse bedrijven winst gerealiseerd, tegen
728 in 1979.

De Gelderse ontwikkeling van het netto bedrijfsresuLtaat steekt bijzonder
ongnrnstig af bij de landelijke ontwikkeling van -3t.
In totaal beoordeelt 49t van de Gelderse ondernemers de resultatenontwik-
keling als niet gunstig. In 1979 deden dat 59* van de Gelderse ondernemers.
Als belangrijkste ongunstige invloed wordt door 43* van d.e ondernemers de

omzetontwikkeling genoemd.

Voor 1981 verwacht 26å van de ondernemers een winstverrrindering (Nederland:
27t). Een toenenlng van de winst van meer dan 7t (verwachte geldontwaardinq)
verr¡acht slechts 17t van de ondernemers (Nederland: 15A) .

Rendementsbeoorde ling

Gevraagd naar het oordeel over het rend.ement van het geinvesteerde kapitaal,
is bijna 50 B van d.e Gelderse ondernemers van mening dat het rendement on-
voldoende is (Nederland: 46 z). Ten opzichte van 1979 betekent dat een afne-
mening van deze groep met 5 ? (Nederland: - 2 Z).

Investeringen

HeÈ totale investeringsbedrag in de Gelderse bedrijfsklasse diverse industrie
was in 1980 cirka 68 I geringer dan in L979. De nominale investeringen van de

totale Nederlandse branche dàaldéo.met 21 *. Het totale Gelderse investerings-
bedrag beÈrof in 1980 32 t vervangingsinvesteringen en 68 ? uitbreidingsínves-
teringen. Voor de totale Nederlandse branche geldt 37 t vervanging en 63 B

ui tbreidingsinve steringen .
rnvesteringen werden in 1980 gepleegd in 46 t van Gerderse bedrijven (exklu-
sief voorraadvorming) (Nederland: 40 *).
rn 1979 was dit het geval in 54 B van de bedrijven (Nederrand: 50 B). rn de
Gelderse bedrijven met investeringen was in 1980, evenals in Nederland, ruim
85 I van de werkgelegenheid gekoncentreerd.
In de bedrijven met investeringen is de werkgelegenheid van 1979 op 19BO toe-
genomen met 1 t. In de bedrijven zonder investeringen is de werkgeleqenheid
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-gedaald net bijna 1 t.
Bij 49 t van de investerende Gelderse (en Nederlandse) bedrijven zijn de

investeringen aan te merken als vervanginqsinvesteringen, biJ d.e overige 51 t
is vooral sprake van uitbreidingsÍnvesteringren.
In de bedrijven met vooral vervangingsinvesteringen daalde de.werkgelegenheid
met 2 *. In de Gelderse bedrijven met vooral uitbreidingsinvesteringien steeg
de werkgelegenheid met 4 *.
De relatieve verdeling van het aantal investerende Gelderse bedrijven naar
de drie belangrijkste soorten van investeringsobjekten, geeft het volgrende

beeld te zien: machines 43t, invent.aris 19t, tebouwen 15*.
(Nederland¡ machines 40 t, inventaris 22 4, gebouwen 13 S).
Met betrekking tot de omvançt van de investeringen in 1980 geefL 44 z van de

Gerderse ondernemers te kennen ontevreden te zijn (Nederland: 37 t).

Voor 1981 geeft tenslotte 33 * van de ondernemers te kennen te zullen inves-
teren. Van die ondernemers die ook in 1980 investeerden zal bij 46 % het in-
vesteringsbedrag minstens qelijk zijn aan dat Ín 1980.

Werkgelegenheid

Van de totale werkgelegenheid in de Gelderse bedrijfsklasse diverse industrie
van bijna 18.000 personen, bevindt cirka 32 * zich in de kleinere bedrijven.
Bijna 68? van de werkgelegenheid is gekoncentreerd in bedrijven met een per-
soneelsomvang van minstens 50 personen.

Van 1979 op 1980 is de werkgelegenheid in de Gelderse diverse industrie toe-
genomen met 0rB 3. Deze toeneming deed zich over\¡/egend voor in de kleinere
bedrijven. De stijging van de werkgelegenheid in Gelderland was geringer dan

in de totale Nederlandse bedrijfsklasse diverse industrie. Voor Nederland is
sprake van een werkgelegenheidsstijging met 1 t. Een toeneming, die zích
behalve in de kl-eine (2,7 z) ook in de grote bedrijven (0,3 B) voordeed.

Van de Gelderse bedrijven oordeelt 10 g de omvang van het personeel te ge-
ring (Nederland: 10 8) . Ruim 4 z acht de personeelsomvang te groot (Ne-

derland: - 5 %).

De te geringe personeelsomvang heeft bij 49 å van de bedrijven betrekking op

!
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pereoneel net een Lagere beroepsopleiding en blj 28t oB personeeJ. n6t oen
ntddelbare betioèp$o¡r1ef d:[ng.

Problemen net het aantrekkon van personeel deden zlch voor in 20t va¡r de
bedríJven, vooraL in grotere bedrlJven (Nederl.and¡ Z0t).
In 1979 bedroeg dit Bercentage 43t (Nedorlend: 3Bt). ¡tet aantal vakåtures
per 100 werkzane personen bedraaçrt lr5.

Sauenvattfnqr van enkele ontwlkke LÍngen

I
r

plus

- reLatief fórse toeneming van

het aantal bedrijven üet reële
onzetstijgÍng

nin
- dalfng reêle onzet

- zeer sterke dallng netto bed¡ijfsresultaat
- negatieve ontwikkei.ing oordoel rendement

kapLtaal

- e4)ortontwikkeling
- zeer sterke daltng fnvesterLnEsbedrag
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3.8.9.. GroothandeL

Omzet

De omzet in de groothandel is over 1980 toegenomen met 2 å. De Gelderse

ontwikkeling in deze bedrijfstak bleef daarmee achter bij de Nederlandse ont-
wikkeling, met een toename van 5 S.

In reêIe termenr dus rekening houdend met inflatie, is de omzet in de groot-
handel zowel in Gelderland als in Nederland gedaald. In Nederland echter h¡as

de daling nauwelijks van betekenis. 37 e". van de Gelderse bedrijven in deze

sektor realiseerde in 1980 een nominale stijging van de omzet van meer dan

7 z. I"n t979 gold dít nog voor 32 * van bedrijven. Het percentage van de Gelderse
ondernemers met een gunstig oord.eel over de omzet, daalde van 54 % in 1979 naar
naar 47 ? in 1980 (Nederland van 54 naar 50 %). Als belangrijkste invloed op de

omzetontwikkeling noemt 57 ? van de Gelderse ondernemers de afname van d.e bin-
nenlandse vraag. Ln 7979 werd deze faktor d.oor sLechÈs 20 a van de ondernemers
als belangrijkste ongunstige faktor qenoemd (Nederland respektievelijk 63 ?

in 1980 en 29 a in 1979).

ExpgrL

Van de totale omzet in de groothandel werd in 1980 17 å geêxporteerd. Het aan-
deel van de export Ín de totale omzet ligt lager dan het landelÍjk cijfer voor
deze sektor van 26 z.

Tegenover een ten opzichte van 1979 duidelijke toeneming van de geldelijke
waarde van het exportpakket van de Nederlandse groothandel met 7 %, staat
een flinke daling van de Gelderse export in gn:ldens met B %.

In reðLe termen is de terugval zèl,fs aanzienlíjk te noemen,

Netto bedriJ fsresultaat

Het gezamenlijke bedrijfsresultaat, overeenkomend.e met het saldo van winsten
en verliezen van de Gelderse bedrijven in de groothandel is positief. Het to-
tale netto bedrijfsresultaat was in 1979 en 1980 vrijwel konstant (ongekorri-
geerd voor inflatie).

,l
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-In 1980 werd d,oor 77 z van de Gelderse bedrijven $/inst gerealiseerd, tegen
74 r in 1919.

De Gelderse konstante van het netto bedrijfsresultaat steekt bijzonder gun-

sÈig af bij de landelijke ontwikkeling van - 31 t. Ondanks de konstante van

het netto bedrijfsresultaat, beoordeelt 58 I van de Gelderse ondernemers de

resultatenontwikkeling als niet gunstig. fn 1979 deden dat 50 t van de Gel-
derse ondernemers. Als belangrijkste ongunstigre invloed. wordt d.oor 43 E van

de ondernemers de omzetontwikkeling genoemd.

Voor 1981 verwacht 29 * van de ondernemers een winstvermindering (Nederland:

28 Z). Een toeneming van d.e winst van meer dan 7 z (verwachte geldontwaarding)
verwacht slechts 16 * van de ondernemers (Nederland: 17 %).

Rend.ementsbeoorde I ing

Gevraagd naar het oordeel over het rendement van het geinvesteerde kapitaal,
is bijna 50 % van de Gelderse ondernemers van mening dat het rendement on-
voldoende is (Nederland: 47 z). Ten opzichte van 1979 betekent dat een toe-
neming van deze groep met 5 ts (Nederland: - 3 B).

Investeringen

Het totale investeringsbedrag in de Gelderse groothandel was in 1980 cirka
17 ts geringer dan Ln 1979. De nominale investeringen van de totale Nederland-
se branched.aald.en met 12 %. Het totate Gelderse investeringsbedrag betrof in
I9BO 42 B vervangingsinvesÈeringen en 58 % uitbrei-d.ingsinvesteringen. Voor
de totale Nederlandse branche geldt 55 ? vervanging en 45 B uÍtbreidingsin-
vesteringen.
Investeringen werden in 1980 gepleegd in 39 I van de Gelderse bedrijven (ex-
klusief voorraadvorrning) (Nederland: 41 3). Ln t979 was dit het geval in 48 B

van de bedrijven (Nederland: 46 z). In de Gelderse bedrijven met investe-
ringen was in 1980, evenals in Nederland, ruim 70 I van de werkgelegenheid
gekoncentreerd. In de bedrijven met investeringen is de werkgelegenheid van

L979 op 1980 toegenomen met 3 8. In de bedrijven zonder investeringen is de

werkgelegenheíd gedaald met 2 t.
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Aij 55 t van de investerende Gelderse (en 57 t van de Nederlandse) bedrijven
zijn de investeringen aan te merken als vervangingsinvesteringen, bij de ove-
rige 45 å (en 43 t van de Nederlandse bedrijven) is vooral sprake van uitbrei-
dingsinvesteringen.
In de bedrijven met vooral vervangingsinvesterÍngen steeg de werkgelegenheid
rneÈ 3 g. In de Gelderse bedriJven met vooral uitbreidingsinvesteringen steeg
de werkgelegenheid met 4 B.

De relatieve verdeling van het aantal investerende Gelderse bedrijven naar de

drie belangrijkste soorten van invest-eringsobjekÈen, geéft het volgende beeld
te zien: transportmiddelen 30 å, inventaris 26 t, machines 2r % (Nederland:

transportmiddelen 31 8, inventaris 26 z, machines 20 ?i,
Met betrekking tot de omvang van de invesÈeringen in 1980 geeft. 37 s van de

Gelderse ondernemers te kennen ontevreden te zijn (Nederrand: 33 s).

Voor 1981 geeft, tenslotte 29 % van de ondernemers te kennen te zullen inves-
teren. van die ondernemers die ook in 1980 investeerden zal bii 4g B het in-
vesteringsbedrag minstens gelijk zijn aan dat in 1980.

Werkgelegenheid

Van de totale werkgelegenheid in de Gelderse groothandel van bijna 35.000
personen, bevindt cirka 61 t zich in de kleinere bedríjven. Ruim 39 a van
de werkgelegenheid is gekoncentreerd in bedrijven met een personeelsomvang
van minstens 50 personen.

Van 1979 op 1980 is de werkgelegenheid in de GeLderse groothandel toegenomen
rnet 1,6 4. Ðeze stijging deed zich vooral voor Ín de grotere bedrijven. De

toenemÍng van de werkgelegenheid in Gelderland was groter dan in de totale
Nederlandse groothandel.
Voor Nederland is sprake vaneenwerkgel-egenheidstoeneming met Or9 t. Een

toenemíng, die zich behalve in de kleine (1r4 t) ook in de grote bedrijven
(0r3 t) voordeed.

Van de Gelderse bedrijven oordeelt 6 t de onvang van het personeel te gering.
(Nederland: I t). RuÍm 5 I acht de personeelsomvang te groot (Nederland: 4 Z).
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Ðe t'e gerfnge personeolso¡Dvang heeft, bfj t9 t v.an de bedrlJver¡ betrekklng
oB personeel met een lagere beroepsopleJ.ding en biJ 37 t op person€61 net,
een nÍddelbare beroe¡rsoBlelding.
Problemen met het, aantrekken van personeel deden àich voor ln 12 t van de
bedrljven, vooral in de grotorq bedrfjven (Nedcrland: .17 c).
In 1979 bedroeg dlt ¡rercentago 23 t (Noderland¡ 24 *). Het, aa¡¡tal vakatures
per 100 werkzane personen bedraagt 1rB.

Samenvattinq van enkele ontwíkkeli-nqen

plus

- reLatief meer bedrlJven
6st reêIe omzet,stfJging

mln

- daling reêle omzet

- daling reêel bedriJfsresultaat
- negatieve ontwlkkeling oordeel over

rendement op kapitaal
- forse dalJ"ng l-nvesteringsbedrag

- relat,Lef ninder fnversterende be-
driJven
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2, 2, 70, DetaíLhandel Food

Omzet

De omzet in de bedrijfsklasse detailhandel food is ,over 1980 toegenomen met

5 t. De Gelderse ontwiklcelinq in deze bedrijfstak was daarmee beter dan

de Nederlandse ontwikkeling, met een toename van O12 z.
In reêIe termen, dus rekenÍng houdend met inflatie, is de omzet in de be-
drijfsklasse detailhandel food in Nederland duidelijk gedaald, in Gelderland
nauwelijks.
Rulm 27 ã van de Gelderse bedrijven in deze sektor realiseerde in 1980 een

nominale stijging van de omzet van meer dan 7 8. In 1979 gold dit. nog voor
20 å van bedrijven.
Het percentagre van de Gelderse ondernemers met een gunstigi oordeel over de

omzet daalde van 54 % Ln 1979 naar 52 % in 1980 (Nederland van 51 naar 48 t).
Als belangrijkste invloed op de omzetontwikkeling noemt 35 B van d.e Gelderse
ondernemers de afname van de binnenlandse vraag. !.n 1979 werd" deze faktor
door slechts 9 u van de ondernemers als belangrijkste ongunstige faktor ge-

noemd (Nederland respektievelijk 43 å in 1980 en 13 ? in t979).

Netto bedrijfsresultaat

Het gezamenlijke bedrijfsresultaat, overeenkomende met het saldo van winsten
en verliezen van de Gelderse bedrijven in de bedrijfsklasse detailhandel food
is positief. Het totale netto bedrijfsresultaat geeft van L979 op 1980 een

daling te zien van 2 t (ongekorrigeerd voor inflatie).
In 1980 werd door 89 I van de Gelderse bedrijven winst gerealiseerd, tegen
87 * in 1979.

De Gelderse ontwikkel-ing van het netto bedrijfsresultaat steekt bijzonder
gunstig af bij de randelijke ontwikkeling díe sterk negratief was.

Bij een totale daling van het netto bedrijfsresultaat met 2 t, beoordeelt
55 I van de Gelderse ondernemers d.e resultatenontwikkeling als niet gunstig.
Ln 1979 deden dat 48 I van de Gelderse ondernemers. Als belangrijkste ongun-
stige invloed wordt door 27 t van de ondernemers de omzetontwikkeling genoemd,

B2



stichting Economisch Technologisch rnstituut voor Gelderland

22 g noemt de totale kosten.
Voor 1981 verwacht 31 I van de ondernemers een winstvermÍndering (Nederland:

30 t). Een toenemíng van de winst van meer dan 7 z (verwachte geldontwaarding)
verwacht slechts 7 t van de ondernemers (Nederland: B t).

Rendementsbeoorde I ing

Gevraagd naar het oordeel over het rendement van het geinvesteerde kapitaal,
is ruim 40 t van de Gelderse ondernemers van mening dat het rendement onvol-
doende is (Ned.erland.: 40 8). Ten opzichte van 1979 betekent ¿at een toene-
ming van deze groep rnet 3 I (Nederland: 1 s).

InvesterJ-ngen

Het totale investeringsbedrag in d.e Gelderse bedrijfsklasse detailhandel food
was in 1980 cirka 16 à geringer dan in 1979. De nominale investeringen van de

totale Ned.erlandse branche daalden met 18 %. Het totale Gelderse investerings-
bedrag betrof in 1980 35 E vervangingsinvesteringen en 65 B uitbreidingsinves-
teringen. Voor de totale Nederlandse branche geldt 37 å vervanging en 63 ?

ui tbreidings inve s teringen .

Investeringen werden in 1980 qepleegd in 29 I van de Gelderse bedrijven (ex-
klusief voorraadvorming) (Nederland: 31 8) . In 1979 was dit het geval in 41 z

van de bedrijven (Nederland: 42 z). In de Gelderse bedrijven met investeringen
was in tgBO 4I å van de werkgelegenheid gekoncentreerd, in Nederland 44 %.

In de bedrijven met investeringen is de werkgelegenheid van L979 op 19BO toe-
genomen net 3 t. In de bedrijven zonder ínvesteringen is de werkgelegenheid
gedaald met I *.
Bi) 67 t van de investerende Gelderse (en 65 t van de Nedertandse) bedrijven
zijn de ínvesteÈingen aan te merken als vervangingsinvesteringen, bij de ove-
rige 33 E (en 35 B van de Nederlandse bedrijven) is vooral sprake van uitbrei-
díngsinvesteiingen.
In de bedrijven met vooral vervangingsinvesteringen steeg de werkgelegenheÍd
met 1 t. In de Gelderse bedrijven met vooral uLtbreidingsÍnvesteri-ngen steeg
de werkgelegenheid met I t.
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Ðe relatieve verdeling van het aantal investerende Gelderse bedrijven naar de

drie belangrijkste soorten van invesÈeringsobjekten, geeft het volgende beeld
te zien: inventaris 37 *, machines 23 B, transportmiddelen 21 t (Nederland:

inventaris 38 *, machines 25 t, transportmiddelen 18 t).
l"let betrekking tot de omvang van de investeringen in 1980 geeft 32 t van de

Gelderse ondernemers te kennen ontevreden te zijn (Ned,erland 32 B).

Voor 1981 qeeft tenslotte 19 * van de ondernemers te kennen te zullen inves-
teren. Van die ondernemers die ook in 1980 investeerden zal bij 47 B het in-
vesteringsbedragr minstens gelijk zijn aan dat in 1980.

Werkgelegenheid

Van de totale werkgelegenheid in de Gelderse bedrijfsklasse detailhandel food
van bijna lB.B00 personen, bevindt cirka 99 3 zich in de kleinere bedrijven.
Ruim 1 ? van de werkgelegenheid is gekoncentreerd in bedrijven met een
personeelsomvang van minstens 50 personen.

Van 1979 op 1980 is de werkgelegenheid in de Gelderse bedrijfsklasse detail-
handel food toegenomen met 0 16 *. Deze toeneming deed zich sterk voor in de

grotere bedrijven met een toeneming van 15 s (bij de kteinere 0,4 z). De toe-
neming van de werkgelegenheid in Geld.erland was geringrer dan in de totale Ne-
derlandse bedrijfsklasse detailhandel food. Voor Ned.erland is sprake van een

werkgelegenheidstoeneming met 1r3 8. Een toeneming die zich behalve in de
kl-eine (1 8) ook Ín de grote bedrijven (l z'l voordeed.

Van de Gelderse bedrijven oordeelt 4 ? de omvanq van het personeel te gering
(Nederland: 4 z). Ruim 3 % acht de personeelsomvang te groot (Nederland: 3 s).
De te gefinge personeelsomvang heeft bij 43 I van de bedrijven betrekking op
personeel met een lagere beroepsopleiding en bij 29 z op personeel met een

middelbare beroepsopJ-eiding. Problemen met het aantrekken van personeel deden

zich voor in 6 å van de bedrijven (grote bedrijven vrijwel niet aanwez¡g) (Ne-

derland: 7 z) .

In 1979 bedroeg dit percentage 18 t (Nederland: 17 t). Het aantal vakatures
per 100 werkzame personen bedraagt 1 r 1.
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SamenvaÈtinq van enkele ontwikkelinqen

plus min

I
I

- relatief meer bedrijven
met reêle omzetstijging

- forse daling reêel bedrijfsresultaat
- negatieve ontwikkeling oordeel over

rendement op kapitaal
- forse dallng investeringsbedrag
- relatief minder investerende bedrijven

AIs belangríjkst'e invloed op de æzeLonthrikkeling wordt naast de afneming van
de binnenlandse vraag de sterke konkurrentie genoemd worden.

Het percentage bedrijven dat zích verneemt in 1981 te Ínvesteren is bijzonder
laag.
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2. 2. 77 " Deta¿Lhandel non-food

Omzet

De omzeÈ in de bedrijfsklasse detailhandel non-food is over 1980 gedaald

met 6 t. Ðe Gelderse ontwikkeling in deze bedfijfstak was ongeveer even
slecht als de Nederlandse ontwikkelingr rtr€t een afname van 6 t.
In reële termen, dus rekening houdend met inflatie, is de omzet in de be-
drijfsklasse detailhandel non-food zowel in Gelderland a1s in Nederland nog

meer gedaald.

Bijna 19 I van de Gelderse bedrijven in deze sektor realiseerde in 19BO een

nominale stijging van de omzet van meer dan ? z. Ln 1979 gold dit nog voor
25 I van bedrijven.
Het percentage van de Gelderse ondernemers met een gunstig oordeel over d.e

omzet daalde van 46 I in 1979 naar 40 B in 1980 (Nederland van 47 naar 4O ?

Als belangrijkste invloed op de omzetontwikkeling noemt 61 I van de Gelderse
ondernemers de afname van de binnenlandse vraag. In 1979 werd deze faktor
d.oor slechts 23 I van de ondernemers al-s belangrijkste ongunstige "'ktor gte-

noemd (Nederland respektievelijk 66 I in 19BO en 21 I in lg:-g).

Netto bedri-jfsresultaat

Het gezamenlijke bedrijfsresultaat, overeenkomende met het saldo van winsten
en verliezen van de Gelderse bedrijven ín de bedrijfsklasse detailhandel non-
food is positief. Het totale netto bedrijfsresultaat geeft echter van 1979

op 1980 een daling te zien van 17 ? (ongekorrigeerd voor inflatie).
In 1980 werd door 85 B van de Gelderse bedrijven winst gerealiseerd, tegen
86 t in 1979.

De Gelderse ontwikkgling van het netto bedrijfsresultaat steekt bijzonder
gunstig af bij de landelíjke ontwikketing van dLé sterk negatief was.
Bij de totale daling van het netto bedrijfsresultaat met 17 t, beoordeelt
61 I van de Gelderse ondernemers de resultatenontwikkeling als niet gunstigt.
In 1979 deden dat 60 g van de Gelderse ondernemers. Als belangrijkste on-
gunstige invloed wordt door 43 I van de ondernemers de omzetontwikkeling

I
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genoemd.

voor 1981 verwacht 34 t van de ondernemers een winstvermindering (Nederland.:

37 t). Een toeneming van de winst van meer d,an 7 t (verwachte geld,ontwaarding)
verwacht slechts Ll t van de ondernemers (Nederland: 10 *).

Rendementsbeoorde ling

Gevraagd naar het oordeel over het rendement van het geinvesteerd.e kapitaal,
is biJna 53 B van de Gelderse ondernemers van mening dat het rendement on-
voldoende is (Nederland: 52 z). Ten opzictrte van 1979 betekent dat een toe-
neming van deze groep met 6 t (Nederland: 4 Z).

Investeringen

Het totale investeringsbed.rag in de Gelderse bedrijfsklasse detailhandel
non-food was in 1980 cirka 20 B geringer dan in tg7g. De nominale investe-
ringen van de totale Ned,erlandse branche daalden met 7 E. Het totaLe Gelderse
investeringsbedrag betrof in 19BO 20 t vervangingsinvesteringen en B0 B uit-
breidingsinvesteringen. Voor de totale Nederlandse branche geldt 32 I ver-
vanging en 68 % uitbreidingsinvesteringen.
Investeringen werden in 19BO gepleegd ín 25 I van de Gelderse bedrijven (ex-
klusief voorraadvorming) (Nederland: 28 %).

T.n 1979 was dit het geval in 40 å van de bedrijven (Nederland: 37 z) .

rn de Gelderse bedrijven met investeringen was in 1980 44 s" van de werkge-
legenheid gekoncentreerd, in NederLand 48 z.
rn de bedrijven met investeringen is de werkgelegenheíd van L979 op 1980 ge-
daald net 1 g. In de bedrijven zonder investeringen is d,e werkgelegenheid ge-
daald met 3 t.
Bij 50 g van de investerende Gelderse (en 48 t van de Ned.erlandse) bedrijven
zijn de investerinçlen aan te merken als vervangingsinvesteringen, bij de ove-
rige 50 t (en 52 I van de Ned.erlandse bedrijven) is vooral sprake van uitbrei-
dingsinvesteringen.
In de bedrljven met vooral vervangingsinvesteringen daalde de werkgelegen-
heid met 1 t. rn de Geld.erse bedriJven met vooral uitbreidingsinvesteringen
daalde de werkgelegenheid met 2 t.
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Ðe relatieve verdeling van het aantal investerende Gelderse bedrijven naar
de drie belangrijkste soorten van investeringsobjekten, greeft het volgende
beeld te zien: inventaris 37 t, gebouwen 25 t, machines 15 E (Nederland:

inventaris 40 $, gebouwen 22 %, transportmiddelen 15 t).
Met betrekking tot de omvang van de investeringen in 1980 geeft 38 B van de

Gelderse ondernemers te kennen ontevreden te zijn (Nederland 37 t).

Voor 1981 geeft tenslotte 17 t van de ondernemers te kennen te zullen inves-
teren. Van die ondernemers die ook in 1980 investeerden zal bij 43 B het in-
vesteringsbedragr min5tens gelijk zijn aan dat in 1980.

Ílerkgelegenhe.id

Van de totale werkgelegenheid in de Gelderse bedrijfsklasse detailhandel non-
food van ruim 36.300 personen, bevindt cirka 91 s zich in d.e kleinere bedrij-
ven. 9 ts van de werkgelegenheid is gekoncentreerd in bedrijven me¿ een
personeelsomvang van minstens 50 personen.

Van 1979 op 1980 is de werkgelegenheid in de Gelderse bedrijfsklasse detail-
handel non-food afgenomen met 2 12 È. Deze daling deed zich vooral voor in d.e

grotere bedrijven. Ðe daling van de werkgelegenheid in Gelderland was groter
dan in de totale Nederlandse bedrijfsklasse detailhandel non-food. Voor Ne-
derland is sprake van een werkgelegenheid.sdaring rnet r,6 z. Een vermi¡flsring,
die zich behalve in de kleine (L,2 z) ook in de grote bedrijven (3,4 z) voor-
deed.

Van de Gelderse bedrijven oordeelt 3 B de omvang van het personeel te gering
(Nederland: 5 8). Bijna 6 E acht de personeelsomvang te groot (Nederland: 6 B).
De te geringe personeelsomvang heeft blj 32 g van de bedrijven betrekking op
personeel met een lagere beroepsopleiding en biJ 23 t op personeel met een
middelbare beroepsopleiding. Problemen met het aantrekken van personeel deden

zich voor in B t van de bedrÍjven, vooral in de grotere bedrfjven (Nederland:
9' *). In 1979 bedroeg dit percentage 16 t (Nederland: 17 *). Het aantal va-

katures per 100 werkzame personen bedraagt 0r7.
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Samenvattinq van enkele ontwikkelingen

plus min

- forse daling reêl-e omzet

- relatief minder bedrijven met. reêle omzet-
stiJglng (daling tot laag nivo)

- forse daling (reêel) bedriJfsresultaat,
- negatieve gntvrikkeling oordeel over

rendement op kapitaal
- forse daling Lnvesteringsbedrag

- relatief minder investerende bedrijven

Het percentage bedrijven dat zich voorneemt ín 1981 Èe investeren is bijzonder
Iaag.
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2.2.L2. Horeca

Omzet

De omzeÈ in de horeca Ís over 1980 toegenomen net 3. 8. De Gelderse ontwikke-
ling in deze bedrijfstak bLeef daarmee achter bij de Nederlandse ontwikkeling,
met een toename van 4 B.

In reële termen, dus rekening houdend met inflatie, is d.e c¡mzet in de horeca
zowel in Gelderland a1s in Nederland gedaald.
Ruin 25 I van de Gelderse bedrijven in deze sektor realiseerde in l9B0 een
nominale stijging van de omzet van meer dan 7 4. Í.n t979 gold dit nog voor
22 Z van bedrijven.
Het percentage van de Gelderse ondernemers met een gunstig oord,eel over d,e

omzet steeg van 54 B in 1979 naar 60 B in 1980 (Nederland daalde van 56

naar 53 B).

Als belangrijkste j-nvloed op de omzetontwikkeling noemt 33 I van de Gelder-
se ond.ernemers de afname van de binnenlandse vraag. In L979 werd deze fakÈor
door slechts 7 t van de ondernemers als belangrijkste ongunstige faktor ge-
noemd (Nederland respektievelijk 47 4 Ln 1980 en 13 B in r97g).

Netto bedri j fsresultaat

Het gezamenlijke bedrijfsresultaat, overeenkomende met het saldo van winsten
en verliezen van de Gelderse bedrijven in de horeca is posit,ief. Het totale
netto bedrijfsresultaat geeft bovendien van 1979 op 1980 een toeneming te
zien van 6 t (ongekorrigeerd voor inflatie).
In 1980 werd door 85 I van de Gelderse bedrijven winst gerealiseerd, tegen
83 8 in 1979.

De Gelderse ontwíkkellng van het netto bedríjfsresultaat steekt bijzonder
gunstig af bij de landelijke ontwíkkellng õlâe êterk negatfef wag.
Ondanks de toename van het netto bedrijfsresultaat rnet 6 t, beoord.eelt 47 t
van de Gelderse ondernemers d,e resulÈatenontwikkellngr als niet, gunstfg. In
1979 deden dat 48 å van de Gelderse ondernemers. Als belangrijkste ongunsti-
ge invloed wordt door 27 t van de ondernemers de omzetontwikkeling genoemd,

23 t noemt de toeneming van de totale kosten.
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ly'oor 1981 verwacht 22 * van de ondernemers een winstvermi.ndering (Nederland:
22 È). Een toeneming van de winst van meer dan 7 t (verwachte geldontwaarding)
verwacht slechts 13 t van de ondernemers (Nederland: 12 t).

Rendementsbeoordeli

Gevraagd naar het oordeel over het rendement van het. geinvesteerde kapitaal,
is bijna 42 t van de Gelderse ondernemers van mening dat het rendement on-
voldoende is (Nederland: 40 t). Ten opzichte van 1979 betekent dat een toe-
neming van deze groep 1 I (¡¡ederland: - 1 å).

Investeringen

Het totale Ínvesteringsbedrag in de Gelderse horeca was in 1980 cirka 3 t
gerínger dan in 1979. De nominale investeringen van de totale Nederlandse
branche daaldenmet 16 c. Het totale Gelderse investeringsbedrag betrof in
1980 14 * vervangingsinvesteringen en 86 t uitbreidingsinvesteringen. Voor
de totale Nederlandse branche geldt 24 z vervanging en 26 I uitbreidingsin-
vesteringen.

Investeringen werden in 1980 qepleegd in 36 I van de Gelderse bedrijven
(exklusief voorraadvorming) (Nederland¡ 32 zl. Ín 1979 was dit het geval
in 52 å van de bedrijven (Nederland: 48 B). In d,e Gelderse bedrijven met
investering:en was in 1980, evenals in Nederland, ruim 4'7 4 van de werkge-
legenheid gekoncentreerd.

In de bedrijven met investeringen is de werkgelegenheid van L979 en 19BO

toegenomen met 3 8. In de bedrijven zonder investeringen is de werkgelegen-
heid vrijwel gelijk gebleven.
Bij 53 t van de investerende Gelderse (en 59 I van de Nederlandse) bedrij-
ven zijn de investeringen aan te merken als vervangingsinvesteríngen, bfj
de overige 47 * (en 41 I van de Nederlandse bedrijven) is vooral sprake van
uitbreidingsinve steringen.
In de bedrijven met vooral vervangingsinvesteringen daalde de werkgelegen-
heid met 1 8. rn de Gelderse bedrijven met vooral uitbreid.ingsinvesteringen
steeg de werkgelegenheid net 5 t.
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Ðe relatieve verdeling van het aantal investerende Gelderse bedriJven naar

de drie belangrijkste soorten van investeringsobjekten, geeft het volgende

beeld te zien: Ínventaris 45 t, gebouwen 26 *, machines 13 t (Nederland:

inventaris 52 t, grebouwen 25 t, machines 23 8).
Met betrekking tot de omvang van de ínvesteringen in 1980 geeft 40 t van

de Gelderse ondernemers te kennen ontevreden te ziJn (Nederland 37 t).

Voor 1981 geeft tenslotte 25 t van de ondernemers Èe kennen te zullen inves-
teren. Van d.ie ondernemers die ook in 1980 investeerden zal bij 42 t het in-
vesteringsbed.rag minstens gelijk zijn aan dat in 1980.

ltlerkgeleqenheid

Van de totale werkgelegenheid in de Gelderse horeca van bijna 11.400 per-
sonen, bevind.t cirka 92 % zLch in de kleinere bedrijven. Ruim B I van de

werkgelegenheid is gekoncentreerd in beck:Ljven met eeR personeelsomvang van

minstens 50 personen.

Van 1979 op 1980 is de werkgelegenheid in de Gelderse horeca toegenomen

met 1,2 *. Deze toenemi-ng deed zich geheel voor in de kleinere bedrijven.
De toeneming van de werkgelegenheid in Gelderland was gelijk aan de totale
Nederlandse horeca.

Voor Nederland is sprake van een werkgelegenheidstoeneming met 1 12 È.

Een toeneming, die zich in de kleine (116 S) maar niet in de grote bedrij-
ven (- 1,6 c) voordeed.

Van de Gelderse bedrijven oordeelt 4 I de omvang van het personeel te gering
(Nederland: 4 8). 2 I acht de personeelsornvang te groot (Nederland: 2 z').

De te geringe personeelsomvang heeft bÐ 42 I van de bedrijven betrekking op

personeel met een lagere beroepsopleíding en bij 24 \ op personeel met een

tuiddelbare beroepsopleiding.
Problemen met het aantrekken van personeel deden zich voor in 14 t van de

bedrijven, vooral in de grotere bedrÍjven (Nederland: 11 t).
In 1979 bedroeg dit percentage 22 t (Nederland: 2I Z). Het aantal vakatures
per 100 werkzame personen bedroeg 116.

{

I
I

92

*l



stichting Economisch Technologisch rnstituut voor Gelderland

,SaÐênva,tttng van enkele ontwLkkellnqen

plus nÍn

- relatl.ef neer bedrJ.Jven

met reële omzetstfJging
- dallng reële omzet

- daling investerJ.ngsbedrag

- relatlef veel r¡inder investerende
bedrijven

De afnening van de bLnnenlandse vraag heeft de omzet sterk bef,nvloed.
Daarnaast waren ook andere zaken met negatieve invloed, vooral het slechte
weer.

I
-
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2. 2. L3. PtbLiektse?zor.gende ørbachten

Omzet

De omzet in de publiekverzorgende ambachten is over 19BO toegenomen met 2 s.
De Gelderse ontwikkeling in deze bedrijfstak bleef daarmee achter bij de Ne-
derLandse ontwikkeling, met een toename van 4 t.
In reêle termen' dus rekening houdend met inflatie, is de omzet zowel in
Gelderland als in Nederland gedaald.
Ruim 29 t van de Gelderse bedriJven in deze sektor realiseerde in 19BO een

nominare stijging van de omzet, van meer dan 7 *. fn 1979 goJ-d dit nog vooï
19 I van bedrijven.
Het percentage van de Gelderse ondernemers met een gunstig oord.eel over de

omzet bleef Ln 7g7g en 1gB0 0p ongeveer het_zelfcì.e nivo (s8t) .
(Nederland daalde van 58 naar 56 å).
Als belangrijkste invloed op de omzetontwikketing noemt 59 È van de c'hl.rlerse

ondernemers de afname van de binnenlandse vraag. fn 1979 werd deze faktor
door slechts 9 t van de ondernemers als belangrijkste ongnrnstige faktor ge-
noemd. (Nederland respektievelijk 57 â in 1980 en 12 z ín L979).

Net,to bedri j fsresultaat

Het gezamenlijke bedríjfsresultaat, overeenkomende met het saldo van winsten
en verliezen van de Gelderse bedrijven in de publiekverzorgende ambachten
is positief. Het totale netto bedrijfsresultaat geeft van 1979 op 19BO een
toeneming te zien van 1 t (ongekorrígeerd voor inflatie)
In 1980 werd door 90 t van de Gelderse bedrÍjven winst gerealiseerd, tegen
89 t in 1979.

De Gelderse ontwÍkkeling van het netto bedrijfsresultaat steekt, bijzonder
gunstig af bij de landelijke ontwikkeling van - t7 Z.
O¡ndanks de toename van het netto bedrijfsresultaat met 1 t, beoordeelt 48 t
van de Gelderse ondernemers de resultatenontwikkeling als niet gunstig. In
1979 deden dat 45 I van de Gelderse ondernemers.

.¿
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åIs belangrÍjkste ongn:nstige invloed wordt door 34 t van de ond.ernemers de
omzetont¡tikkeling genoemd, 21 t noemt de toeneming van de tôtale kosten als
oorzaak.

Voor 19Bl verwacht 22 I van de ondernemeïs een winstvermindering (Nederland:
22 4). Een toeneming van de winst van meer dan? t (verwachte geldontr"raarding)
verwacht slechts 5 t van de ondernemers (Nederland: 11 t).

Rendementsbeoorde

Gevraagd naar het oordeel over het rendement van het geÍnvesteerde kapitaal,
is bijna 39 % van d.e Gelderse ondernemers van meninq dat het rendement on-
voldoende is (Nederland: 39 C). Ten opzichte van 1979 betekent dat een toe-
nemíng van deze groep met 5 t (Nederland: 2 z).

Investeringen

Het totale investeringsbedrag in de Gelderse publiekverzorgrende ambachten
was in 1980 cirka 35 t geringer d,an in L979. De nominale investeringen van de

totale Nederlandse branchedaaldenmet 28 å. Het totale Gelderse invesÈerings-
bedrag betrof in 1980 29 z vervangingsinvesteringen en 71 % uitbreidinqrsinves-
teringen. Voor de totale Nederlandse branche geldt 33 t vervanging en 67 %

uitbre idingsinve steringen.
rnvesteringen werden in 1980 gepleegd in 27 z van de Gelderse bed.rijven (ex-
klusief voorraadvorming) (Nederland: 2t z). In 1979 was dit het geval in 35 *
van de bedrijven (Nederland: 32 z). In de Gelderse bedrijven met investeringen
was in 1980 44 t van de werkgelegenheid gekoncentreerd, in Nederland 36 e).
In de bedrijven met ínvesteringen is de werkgelegenheid van 1979 op 1980 toe-
genomen net 2 8. fn de bedri.jven zonder investeringen is de werkgrelegenheid
gedaald n¡et 1 t.
BiJ 63 t van d.e investerend.e Gelderse (en 52 t van de Nederlandse) bedrijven
zijn de investerl-ngen aan te merken als vervangíngsinvesteringen, bij de ove-
tiqe 37 I (en 48 Ê van de Nederlandse bêdrijven) is vooral sprake van uitbrei--
dingsinvesteringen.
In de bedrijven met vooral vervangíngsinvesteringen steeg de werkgelegenheid
met 1 t. In de Gelderse bedrijven met, vooral uitbreidingsinvesteringen steeg
de werkgel-egenheid met 3 t.
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-De relatieve verdeling van het aantal investerende Gelderse bedriJven naar
de drie belangrijkste soorten van'investeringsobjekten, geeft, het volgende

beeld te zien: inventaris 53 t, machines 22 \, gebouwen 10 t (Nederland:

machines 31 t, transportmiddelen 29 Z, inventaris 25 t).
Met betrekking tot de omvang van de investeringen i¡ 1980 geeft 30 t van

de Gelderse ondernemers te kennen ontevreden te zJ-Jn (Nederland 35 C).

Voor 1981 geeft tenslotte 13 t van de ondernemers te kennen te zullen inves-
Èeren. Van die ondernemers die ook in 1980 investeerden zal bij 36 t het
Ínvesteringsbedrag minstens gelijk zijn aan dat in 1980.

llerkgelegenheid

Van de totale werkgelegrenheid in de Geld.erse publiekverzorgende ambachten

van bij 6.000 personen, bevindt cirka 92 È zic}; in de kleinere bedrijven.
BiJna B å van de werkgelegenheid is gekoncentreerd in bedrijven met

een personeelsomvang van ninstens 50 personen.

Van 1979 op 1980 is de werkgelegenheid in de Gelderse publiekverzorgende

ambachten toegenomen moet O12 z. Ðeze toeneming deed zich het. sterkst voor
in de kleinere bedríjven. De toeneming van de werkgelegenheid in Gelderland
was geringer dan in de totale Nederlandse publiekverzorgende ambachten. Voor

Nederland is sprake van een werkgelegenheidstoeneming met 0,8 å. Een toene-
ming, die zich behalve in de kleine (0,6 3) ook in de grote bedrijven (3,3 t)
voordeed.

Van de Gelderse bedrijven oordeelt 3 s de omvang van het personeel te gering
(Nederland: 3 8). Bijna 2 t acht de personeelsomvang te groot (Nederland: 3 s).
De te geringe personeelsomvang heeft bij 34 t van de bedriJven betrekking op

personeel met een lagere beroepsopleiding en blj 38 I op personeel met een

¡niddelbare be roepsopleiding.
Problemen met het aantrekken van personeel deden zich voor Ln 12 ts van d,e be-
driJven, vooral ín de grotere bedrijven (Nederland: 10 t) . T.n 1979 bed,roeg

dit percentage 17 t (Nederland: 18 t). Het aantal vakatures per 100 werkzame

personen bedraag 1r0.
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-Sanenvattinq van enkele ontwlkkelinsen

Blus

- relatief meer bedriJven
s¡et rêêle onzetst,lJglng

mln

- daltng reêle omzet

- daling reêel bedriJfsresultaat
- negatl_eve ontr¿ikkeling oord,eel over

rendement op kapitaal
- dalfng inïesteringsbedragr

- relatLef minder investerende bedríj-
ven

Het percentage bedriJven dat zlch voorneent in 1981 te lnvesteren is bijzonder
Iaag

/
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2. 2. 14. Tnartsportsektor

Omzet

De omzet in de transportsektor 1s over 1980 toegenomen met 4 t. De Gelderse

ontwikkelinq in deze bedrijfstak bleef daarmee achter biJ de Nederlandse ont-
wikkeling, met een toename van 6 8.

In feêle termen, dus rekening houdend met inflatie, is de onzet in de trans-
portsektor zowel in Gelderland als in Nederland gedaal-d.

Bijna 35t van de Gelderse bedrijven in deze sektor realiseerde in 1980 een

nominale stijging van de omzet van meer dan 7 8. In 1979 gold dit nog voor

31 I van bedrijven.
Het percentage van de Gelderse ondernemers met een gn¡nstig oordeel over de

omzet daalde van 64 t in 1979 naar 50 t in 1980 (Nederland van 6l naar 48 Z)

Deze ongunstige ontwikkeling van de beoordeling is uitzonderlijk groot.
Het jaar 1979 was een slecht jaar door de langdurige vorstperiode. Als belarr.,

rijkste invloed op de omzetontwikketing noemt '17 4 van de Gelderse onder-

nemers de afname van de binnenlandse vraag. In 1979 werd deze faktor door

slechts 11 I van de ondernemers als belangrijkste ongnrnstige faktor genoemd

(Nederland respekÈievelijk 76 I in 1980 en 16 B in \979) .

Netto bedri j fsresultaat

Het gezamenlijke bedrijfsresultaat, overeenkomende met het saldo van winsten
en verliezen van de Gelderse bedrijven in de transportsektor is positief.
Het totale netto bedrijfsresultaat geeft bovendien van 1979 op 1980 een stij-
ging te zien van 5 ? (ongekorrigeerd voor lnflatie).
In 1980 werd door 868 van de Gelderse bedrijven winst gerealiseerd, tegen 83?

Ln t979.

De Gelderse ontwikkeling van het netto bedrijfsresultaat steekt bÍjzonder
gunstig af blj de landelíjke ontwikkeling die sterk negatief was.

Ond.anks de toename van het netto bedrijfsresultaat met 5 t beoordeelt 56 I
van de Gelderse ondernemers de resultatenontwikkeling als niet gmnstig. In
1979 deden dat 45 t van de Gelderse ondernemers. Als belangrijkste ongunsti--
ge invloed wordt door 50 t van de ondernemers de omzetontwikkeling genoemd.
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{/oor 1981 verwacht 34 t van de ondernemers een winstvermindering (Nederland:
30 8). Een toeneming van de winst van meer dan ? å (verwachte geldontwaarding)
verwacht slechts 10 I van de ondernemers (Nederland: 11 å).

Rendementsbeoorde I inq

Gevraagd naar het oordeel over het rendement van het geinvesteerde kapítaal,
is ruim 48 t van de Gelderse ondernemers van mening dat het rendement on-
voldoende is (Nederland: 48 8). Ten opzichte van 1979 betekent dat een toe-
neming van deze groep met 4 B (Nederland B s).

Investeringen

Het totale investeringsbedrag in de Gelderse transportsektor was in 1980 cir-
ka 2I t geringer dan Ln L979. De nomínale investeringen van de totale Neder-
landse branche daalde rnet 17 t. llet totale Geld,erse investeringsbedrag betrof
in 1980 63 u vervangingsinvesteringen en 37 s uitbreidingsinvesteringen. Voor
de totale Nederlandse branche geldt 55 B vervanging en 45 I uitbreidÍngsinves-
teringen.
Investeringen werden in 1980 gepleegd in 54 g van de Gelderse bedrijven (ex-
klusief voorraadvorming) (Nederland: 50 8) . Ín t979 was dit het geval in 65 z

van de bedrijven (Nederland: 59 ?). In de Gelderse bedrijven met investe-
ringen was in 1980 81 % van de werkgelegenheid gekoncentreerd, in Nederland.
78 z. In de bedrijven met investeringen is de werkgelegenhej-d van 1979 op
1980 toegenomen met 4 8. In de bedrijven zonder ínvesteringen is de werkge-
legenheid gedaald met. 2 å.

Bii 76 I van de investerende Gelderse (en 73 t van d.e Nederlandse) bedrijven
zijn de investerinçJen aan te merken als vervangingsinvesteringen, bij de ove-
ríge 24 3 (en 27 % van de Nederlandse bedrijven) is vooral -sprake van uitbrei-
díngsinvesteringen.
In de bedrijven met vooral vervangingsinvesteringen steeg de werkgelegenheid
met 3 ts. In de Gelderse bedrijven met vooral uitbreidingsinvesteringen steeg
de werkgelegenheid net 9 s.

a
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Ðe relatieve verdeling van het aantal investerende Gelderse bedrijven naar
de drie belangrÍjkste soorten van Ínvesteùingsobjektenr geeft, het volgende
beeld te zien: transportniddelen 61 È, inventaris 12 t, grebouwen 11 t (¡¡e-

derland: transportmidderen 46 z, gebour,len l'l *, Lnventaris 16 s).
Met beÈrekking tot de omvang van de investeringen in 1980 geeft 35 c van de
Gelderse ondernemers te kennen ontevreden te zijn (Nederrand: 4l t).

Voor 1981 geeft tenslotte 34 t van de ondernemers te kennen te zullen inves-
teren. Van dl-e ondernemers die ook in 1980 investeerd.en zal bij 45 I het in-
vesteringsbedrag minstens gelijk zijn aan dat in 1980.

!{erkgelegenheid

Van de totale werkgelegenheid in de Gelderse transportsektor van bijna 13.900
personen' bevindt cirka 73 t zich in de kleinere bedrijven. Rulm 26 ? van de
werkgelegenheid is gekoncentreerd in bedrijven met een personeelsomva¡¡g van
minstens 50 personen.

Van 1979 op 1980 is de werkgelegenheid in de Gelderse transport,sektor toege-
nomen met 3 t. Deze stijgíng deed zich het sterkst, voor in de grotere bedrijven.
De toeneming van d.e werkgeLegenheid in Gelderland was duidelijk groter dan in
de totale Nederlandse transportsektor.
Voor Nederland is sprake van een werkgelegenheidstoeneming met 0,4 È. Een toe-
neming, die zich in de kleine (1r1 t) maar niet in de grote bedrijven (- 0,1 B)

voordeed.

Van de Gelderse bedríjven oordeelt 2 t de omvang van het personeel te gering
(NederLand: 4 t). Ruim 5 I acht de personeelsomvang te groot (Nederland: 6 B).
De te geringe personeelsomvang heeft, bij 55 t van de bedriJven betrekking op
personeel met een lagere beroepsopleiding en bÍj 17 s op personeel met een
middelbare beroepsopleiding.
Problemen met het aantrekken van personeel deden zich voor in 6 I van de be-
dríjven, vooral in de grotere bedriJven (Nederland: 10 t) . Í.n L979 bedroeg
dit percentage 15 B (Nederland: 20 t). Het aantal vakatures per 1OO werkzame
personen bedraagr 0r4 t.

{¡
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De ontwikkelinq van de binnenlandse vraag heeft, in deze bedriJfsklasse een
biJzonder ongrunst.lge invloed op de onzet qehad.

Blus

- relat,ief, mesr bedrijven rnet

reêl.e omuetstljglng
- dating personeelstekort tot

Iaag nfvo

mrn

- dalfng reêle onzet

- negåtieve ontwikkell,nE oordeel over
rendement. op kapitaal

- forse daling l-nvesterinqsbedrag

- relatief minder investerende bedriJ-
ven
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¿.2.L5. }xeríge &iensten
1)

Omzet

De omzet in de bedrijfsklasse overige diensten is over 1980 toegenomen met

5 t. De Gelderse ontwikkeling in deze bedrijfstak was iets minder gunstÍg
dan de Nederlandse ontwikkeling, met een toename van 6 t.
fn reêle termen, dus rekening houdend metrinflatJ-e, is d.e onzet in de be-
drtjfsklasse overige diensten zowel ín Gelderland als in Nederland iets
gedaald.

Bijna 54 I van de Gelderse bedrijven in deze sektor realiseerde in 19BO een

nominale stijging van de omzet van meer dan 7 B. In 1979 gold dit ncbg voor
26 t van bedrijven.
Het percentage van de Gelderse ondernemers met een gunstig oordeel over de

omzet bleef in 1979 en 1980 gelijk, namelijk 63 t (Nederland daalde van 64

naar 61 ts) .

Als belangrijkste invloed op de omzetontwikkeling noemt 518 van de Gelderse
ondernemers de afnarne van de binnenlandse vraag. In 1979 werd deze faktor
door slechts 16 I van de ondernemers als belangrijkste ong:unstige faktor ge-
noemd (Nederland respektievelijk 65 å in 1980 en 18 I in tg79).

Netto bedrii fsresul-taat

Het gezamenlijke bedrijfsresultaat, overeenkomende net het saldo van winsten
en verliezen van de Gelderse bedrijven in de bedrijfsklasse overJ-ge diensten
is positief. Het totale netto bedrijsresultaat geeft bovendien van 1979 op

19BO een stijging te zien van 7? (ongekorrigeerd voor inflatie).
De Gelderse ontwikkeling van het netto bedrijfsresultaat steekt grunstig af
btJ de landeliJke ontwikkeling van 3 8. In 1980 werd door 85 t van de Gelderse
bedriJven winst, gereal-Íseerd, tegen 82 * Ln 1979.

Onda¡ks de toename van het netto bedrijfsresultaat met 7 t, beoordeelt 44 t
van de Gelderse ondernemers de resultatenontwikkeling als nl-et grrnstig. In
1979 deden dat 37 t van de Gelderse ondernemers. Als belangrijkste ongunstige

1) Hieronder vallen allerlei ekonomische aktivlteiten zoals, schoonmaak-

bedriJven, verhuurbedríjven, kornrnrnikat,iebedrijven, Iaboratoria.

.¡
ro2



stichting Economisch Technologisch rnstituut voor Gelderland

invloed wordt door 42 B van

Voor 1981 verwacht, 27 t van

2I z). Een toeneming van de

ding) verwacht slechts 15 I

de ondernemers de ornzetontwikkeling genoemd.

de ondernemers een winstvermindering (Nederland:
winst van meer dan 7 å (verwachte geldontlraar-
van de ondernemers (Nederland: 15 B).

Rendementsbeoorde ling

Gevraagd naar het oordeel over het rendement van het geinvesteerde kapi-
taal is bijna 35 t van de Gelderse ond,ernemers van menÍng dat het, rendement
onvoldoende is (Nederland: 32 z). Ten opzichte van 1979 betekent, dat een
toeneming van deze groep net 9 t (Nederland: 0 %).

Investerinqen

Het totale investeringsbedrag in de Gelderse bedrijfsklasse overige diensten
was in 1980 cirka 40 I geringer dan in 1979. De nominale investeringen van
de totale Nederlandse branche daald.en net 25 B. Het totale Gelderse ínveste-
rÍngsbedrag betrof in 1980 60 * vervangingsinvesteringen en 40 I uitbreidings-
investeiÍngen. Voor d.e totale Nederlandse branche geldt 46 % vervanging en
60 ? uitbreidingsinvesteringen.
Investeringen werden in 1980 gepleegd ín 36 3 van de Geld.erse bedrijven (ex-
klusief voorraadvorming) (Nederland: 35 a) . Tn 1979 was dit, het, geval in 49 I
van de bedrijven (Nederland: 48 å). In de Geld.erse bedrijven met investerin-
gen was in 1980, evenals Ín Nederland, ruim 69 å van de werkgelegenheid ge-
koncentreerd. rn de bedfijven met investeringen is de werkgelegenheíd van
7979 op 1980 toegenomen nnet B t. In de bedrijven zonder Ínvesteringen Ís de
werkgelegenheid gedaald met 2 t.
Bij 46 å van de investerende Geld.erse (en 55 t van de Ned.erlandse) bedrijven
ziJn de investerinqen aan te merken als vervangingsinvesteringen, bij de ove-
ríge 54 I (en ¿5 ? van de Nederlandse bedrijven) is vooral sprake van uitbrei-
dingsinvesteringen.
rn de bedrijven met vooral vervangingsinvesteringen daalde de werkgelegenheid
met I 8. In de Gelderse bedrÍjven met vooral uitbreidingsinvestertngen sÈeegt

de werkgelegenheid met 23 t.
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Ðe relatieve verdelinq van het aantal investerende Gelderse bedrijven naar

de drie belangrijkste soorten van investeringsobjekten¡ geeft het volgende

beeld te zien: machines 35 B, inventaris 27 *r transportmiddelen 23 3 (Ne-

derland: machines 43 8, transportmiddelen 29 z, inventaris 15 t).

Met betrekking tot de omvang van de investeringen ín 1980 geeft 33 B van de

Geld.erse gndernemers te kennen ontevreden te zijn (Nederland: 34 å).

Voor 1981 geeft tenslotte 32 t van de ondernemers te kennen te zullen ínves-

teren. Van die ondernemers die ook in 1980 investeerden zal bij 63 3 het in-
vesteringsbedrag minstens qelijk zijn aan dat in 1980.

Werkgelegrenheid

Van de totale werkgelegenheid in de Gelderse bedrijfsklasse overige diensten

van ruim 5.200 personen, bevindt cirka 62 * zLclr^ in de kleinere bedrijven.
Bijna 38 I van de werkgelegenhèid is gekoncentreerd in bedrijven met een per-

êoneelsomvang van minstens 50 %.

Van 1979 op 1980 is de werkgelegenheid in de Gelderse bedrijfsklasse overige

diensten toegenomen met 4 16 Z. Deze toeneming deed zich geheel voor in de

kleinere bedrijven. De toeneming van de werkgelegenheid in Gelderland was ge-

rinqer dan in de totale Nederlandse bedrijfsklasse overige diensten.

VoorNederlandis sprake van een werkgelegenheidstoeneming met 6r2 3. Een

toeneming, die zich behalve in de kleine (5,8 8) ook in'd.e grote bedrijven
(6,7 z) voordeed.

Van de Gelderse bedrijven oordeelt 3 B ds o¡ûvang van het personeel te gering
(Nederland: 5 B). Bíjna 2 % acht de personeelsomvang te groot (Nederland:

2,5 z) .

De te geringe personeelsomvang heeft bij 7L I van de bedrijven betrekking op

personeel met een lagere beroepsopleiding en bij 30 I op personeel met een

rniddelbare beroepsopleiding.
Problemen met het aantrekken van personeel deden zich voor in 10 * van de be-

drl-jven, qelijk verdeeld over grotere en kleinere bedrijven (Nederland: L2 t).
In 1979 bedroeg dit percentage 21 t (Nedqland: 24 z). Het aantal vakatures

per 100 werkzame personen bedraagt 0.4.
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Sånenvâtting van ontwLkke lingen

plus nln

I

- relatief forse toeneming
bedriJven met reêle onzetstiJging

- enige toenening reêel bedriJfs-
resultaat

- negatlove ontwi.kkeling oordeel over
rendement op kapitaal

- zeer sterke .da}Íng investeringsbedreg
- relatÍef nirrder fnvesterende bedriJven

Eet aandeel bedrijven met een reële onzetstÍjging nam toe van 26 4 Ln 1979

tot. 54 B in 1980, een uitzonderlÍjk hoog nivo.
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2.2.L6. MakeLaar&íj

Omzet

De omzet in de makelaardij is over 1980 afgenomen met 16 8. De Gelderse

ontwj-kkeling in deze bedrijfstak was daarmee nog slechÈer dan de Nederland-

se ontwikkeling met een afname van 12 8.

In reêle termen, dus rekening houdend met inflatie, is de omzet in de make-

Iaardij zöwel in Gelderland als in Nederlana nog meer ged,aald.

Bijna 11* van de Gelderse bedrijven in deze sektor realiseerde in 1980 een

nominale stijging van de omzet van meer dan 7 ?. In 1979 gold dit nog voo¡

13 % van bedrijven.

Netto bedri j fsresultaat

Het gezamenlijke bedrijfsresultaat, overeenkomende met het saldo van ¡^..insten

en verliezen van de Gelderse bedrijven in d.e makelaardij is positief. He;

totale netto bedrijfsresultaat geeft van 1979 op 1980 een daling te zien van

17 * (ongekoriigeerd voor inflatie).
In 1980 werd door 66 B van d.e Gelderse bedrijven winst gerealiseerd, tegen

68 3 in 1979,

De Gelderse ontwikkeling van het netto bedrijfsresultaat steekt bijzonder
gunstig af bij de landelijke ontwikkeling van - 46 z.
Bij een totale daling van het netto bedrijfsresultaat met 17 B beoord.eelt
80 B van de Gelderse ondernemers de resultatenontwikkeling als nÍet gunstig.
Ln 1979 deden daL 72 I van de Gelderse ondernemers. Als belanqrijkste ön-
gunstige invloed wordt door 64 I van de ondernemers de ornzetontwikkeling ge-

noemd.

Voor 1981 verwacht 35 * van de ondernemers een winstverminderinq (Nederland:

34 s). Een toeneming van de winst van meer dan 7 I (verwachte geldontwaarding)
verwacht slechts 14 I van de ondernemers (Nederland: 17 B).
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RendemenÈsbeoorde ling

Gevraagd naar het oordeel over het rendement van het geinvesteerde kapitaal,
is bijna 61 B van de Gelderse ondernemers van mening dat het rendement on-
voldoende is (Nederland: 65 8). Ten opzichte van 1979 betekent dat een toe-
neming van deze groep met 9 t (Nederland: I t).

Investeringen

Het totale investeringsbedrag in de Gelderse makelaardij was in 19BO cirka
58 B geringer dan ín 1979. De nominale investeringen van de totale Neder-
landse branche daalde met 34 B. Het totale Gelderse investeringsbedrag betrof
in 19BO 46 E vervangingsinvesteringen en 54 å uitbreidingsinvesteringen.
Voor de totale Nederlandse branche geldt 59 t vervangingi en 5l B uitbrei-
dingsinvesteringen.
Investeringen werden in 1980 gepleegd in 16 z van de Gelderse bedrijven (ex-
klusief voorraadvorming) (Nederland: 2L Zl. In 1979 was dit het geval in 33 s

van de d.ariirren (Nederland: 32 z). fn de Gelderse bedrijven met investerin-
gen \¡¡as in 1980 41 ? van de werkgelegenheid, gekoncentreerd in Nederland 39 %.

Ïn de bedrijven met investeringen is de werkgelegenheid. van 1979 op 1980 ge-
daald met 2 8. In d.e bedrijven zonder investeringen is de werkgelegenheid ge-
daald met 6 t.
Bij 55 3 van de investerende Gelderse (en 49 t van de Ned.erlandse) bedrijven
zijn de investeringen aan te merken als vervangingsinvesterïngen bij de ove-
rige 45 å (en 51 % van d.e Neclerlandse bedrijven) is vooral sprake van uitbrei-
dingsinvesteringen.
In de bedrijven met vooral vervangingsinvesteringren daalde de werkgel-egen-
heid met 3 t. rn de Gelderse bedrijven met vooral uitbreidingsinvesteringen
bleef de werkgelegenheid vrijwel gelijk.
Ðe relatieve verci,eling van het aantal Ínvesterende Gelderse bedrijven naar
de drie belangrijkste soorten van investeringsobjekten, geeft het volgende
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te zien: inventaris 51 I' gebou$ren 14 8, machines 13 C (Nederland: inventa-
ris 36 Íà, machines 12 4, overige soorten 52 z).
Met betrekking tot de omvang van de investeringen in 1980 geeft 48 B van

de Gelderse ondernemers te kennen ontevreden te zÍjn (Ned,erland 48 t).

Voor 1981 geeft tenslotte 11 t van de ondernemers te kennen te zullen inves-
teren. Van die ondernemers die ook in 1980 investeerden zal b|j 42 * het in-
vesteringsbedrag minstens gelijk aan dat in 1980.

lferkgelegenheid

Van de totale werkgelegenheid in de Gelderse makelaardij van bijna 2.000

personen, bevindt cirka 77 Z zich in de kleínere bedrijven. Ruim 22 * van
de werkgelegenheid is gekoncentreerd in bedrijven met eer¡ personeelsomvang

van rninstens 50 personen.

van 1979 op 1980 is de werkgelegenheid in de Gelderse makelaardij afgeno-

men met 4,5 z. Deze dalinqr deed zich iet,s meer voor in de kleinere dan in
de grrotere bedrijven. Ðe daling van de werkgelegenheid in Gelderland was

geringer dan in de totale Nederlandse makelaardij.
Voor Nederland is sprake van een werkgrelegenheidsdaling met B14 4. Een ver-
minderinq, dÍe zich behalve in de kleine (7,3 Z) vooral in de grote bedrijven
(16,6 z) voordeed.

Van de Gelderse bedrijven oordeelt 3 I de omvang van het personeel te gering
(Nederland: 4 z). Bijna 11 I acht de personeelsomvang te groot (Nederland:

7 z).
De te geringe personeelsomvang heeft bij geen van de bedrijven betrekking op

personeel met een lagere beroepsopleidíng en bij 2l t op personeel met een

middelbare beroepsopleiding.
Problemen met het aantrekken van personeel deden zich voor in 7 I van de

bedrijven, gelijk verdeeld over grotere en kleinere bedrijven (Nederland:

7 \). fn L979 bedroeg di-t percentage B t (Nederland: 11 t). Het aantal vaka-
tures per 100 werkzame personen bedraag 0.9.
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$¡g¡envattlng van enkele ontwikkelingen

t-

r
r
I

t-- zeetr sterke dallng reêle omnzet

- relatief minder bedrijven met, reêle
onezetstiJging

- zêer sterko daltng reêel bedrijfsre-
sxlltaat

- negatieve ontwikkeling oordeel over
rende¡nent op kapitaal

- zeer sterke daling investeringsbedraE
- relatief veel mfnder lnvesterende bedrÍJven

I

f

Het percentage bedrijven dat zich voorneent in 1981 te ínvesteren Ís bfJzonder
laag.
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2.2.17. Zakelijke diensten

Omzet

De omzet in de zakelijke diensten is over 1980 toegenomen met 5 t. De

Gelderse ontwikkeling in deze bedrijfstak bleef daarmee achter bij de Neder-

landse ontwikkeling, met een toename van 7 t.
In reêle termen, dus rekening houdend met inflatie, is de omzet zowel in Gel-
derland als in Nederland bijna stabiel gebleven.

Bijna 30 B van de Gelderse bedrijven in deze sektor realiseerde in 19BO een

nominale stijging van de omzet van meer dan 7 z. In 1979 gold dit nog voor

32 E van bedrijven.
Het percenÈage van de Gelderse ondernemers met een gunstig oordeel over de

omzet daalde van 57 % in 1979 naar 56 ? in 1980 (Nederland van 70 naar 59 8).
Als belangrijkste invloed op de omzetontwikkeling noemt 74 * van de Gelderse

ondernemers de afname van de binnenlandse vraag. fn 1979 werd deze faktor
door slechts 11 % van de ondernemers als belangrijkste ongunstige faktor ge-

noemd.

Netto bedri j f sresultaat

Het gezamenlijke bedrijfsresultaat, overeenkomende met het saldo van winsten
en verliezen van de Gelderse bedrijven in de zakelijke diensten is positief.
Het totale netto bedrijfsresultaat geeft van L9'19 op 1980 een daling te zien
van 1 ? (ongekorrigeerd voor inflatie).
In 1980 werd door 85 B van de Geld.erse bedrijven winst gerealiseerd, tegen
84 8 in 1979.

De Gelderse ontwikkelinq van het netto bedrijfsresultaat steekt bijzonder
gunstig af bij de landelijke ontwikkeling van - 31 t.
Bij een totale daling van het netto bedrijfsresultaat met 1 t, beoordeelt
50 t van de Gelderse ondernemers de resultatenontwikkeling als niet gunstiqr.

Tn 1979 deden dat 33 I van de Gelderse ondernemers. Als belangrijkste ongun-

stige invloed wordt door 49 I van de ondernemers de omzetontwikkeling ge-
noemd.
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Voor 1981 verwacht 24 t van de ondernemers een winstverminderlng (Nederland:

22 z). Een toeneming van de winst van meer dan 7 * (verwachte geldontwaarding)

verwacht slechts 20 t van de ondernemers (Nederl-and: 21 B).

Rendementsbeoorde I ing

Gevraagd naar het oordeel over het, rendement van het geinvesteerde kapitaal,
is ruim 33 t van de Gelderse ondernemers van mening dat het rendement onvol-
doende is (Nederland: 32 4,. Ten opzichte van 1979 betekent dat een toene-
ming van deze groep met 4 3 (Nederland: 5 *).

Investeringen

Het totale investeringsbedraq in de Gelderse zakelijke diensten was in 1980

cirka 12 B groter dan in 1979. De nomÍnale investeringen van de totale Neder-
landse branche steeg met B ts. Het totale Gelderse investeringsbedrag betrof
in 1980 48 å vervangingsinvesteringen en 52 s uitbreidingsinvesteringen.
Voor de totale Nederlandse branche geldt 59 B vervanging en 41 å uitbrei-
dingsinvesteringren.
Investeringen werden in 1980 gepleegd in 27 3 van de Gelderse bedrijven (ex-

klusief voorraadvorming) (Nederland: 33 C). In 1979 was dit het geval in 50 g

van de bedrijven (Nederlandz 44 z). In de Gelderse bedrijven met investerin-
gen l{as in 1980, evenals in Nederland, 58 * van de werkgelegenheid gekoncen-

treerd. In de bedrijven met investeringen is de werkgelegenheid van 1979 op

1980 toegenomen met 5 3. In de bedrijven zonder investeringen is de werkge*
legenheid gedaald met 4 g.

Bii 47 t van de investerende Gelderse (en 43 t van <le Nederlandse) bedrijven
zijn de investeringen aan te merken als vervangingsínvesteringen, bij de ove-
rige 53 8 (en 57 I van d.e Nederlandse bedrijven) is vooral sprake van uitbrei-
dingsinvesteríngen.
Tn de bedrijven met vooral vervangingginvesteringen steeg de werkgelegenheid
met 3 B. In de Gelderse bedrijven met vooral uitbreid.j-ngsinvesteringen
steeg de werkgelegenheid met 7 *.
De relatieve verdeling van het aantal investerende Gelderse bedrijven naar

111

-4



stichting Economisch Technologisch Instituut voor Gelderland

de drie belangrijkste soorten van Lnvesteringsobjekten, geeft het volgende

beeld te zien: inventaris 37 t, machines 22 t, gebouwen 17 * (Nederland:

inventaris 38 t' Èransportniddelen 20 t, machines 18 t) -

Met. betrekking tot de omvang van de investeringen in 1980 geeft, 33 * van de

Gelderse ondernemers te kennen ontevreden te zijn -(Nederland: 32 z) -

Voor 1981 geeft tenslotte 22 \ van de ondernemers te kennen te zullen in-

vesteren. Van die ondernemers die ook in 1980 investeerden zal bij 50 t

het investeringsbedrag minstens gelijk zijn aan dat in 1980.

Íterkgef.egenheid

Van de totale werkgelegenheid in de Gelderse zakelijke diensten van bijna

10.300 personen, bevindt cirka 72 4 zídn in de kleinere bedrijven. Ruim 28 ?

van de werkgelegenheid is grekoncentreerd in bedrijven met een persori'-:'. 15-

omvang van minstens 50 Personen.

Van 1979 op 1980 is de werkgelegenheid in de Gelderse zakelijke diensten

toegenomen met Or9 %. Deze toenemíng deed zich geheel voor de in kleinere

bedrijven. De stì-jging van de werkgelegenheid in Gelderland was geringer dan

in de totale Nederlandse zakelijke diensten. Voor Nederland is sprake van

een werkqelegenheidsdating met 1,8 B. Een toenemingr, die zich behalve in de

kleine (3r1 8) ook ín de grote bedrijven (O'4) voordeed.

Van de Gelderse bedrijven oordeelt 7 B de omvang van het personeel te ge-

rÍng (Nederland: I ?). Bijna 5 % acht de personeelsomvang te groot (Neder-

Iand: 4 %).

De te geringe personeelsomvang heeft bij 9 t van de bedrijven betrekking op

personeel met een lagere beroepsopleiding en bij 15 a op personeel met een

middelbare beroepsopleiding.
Problemen met het aantrekken van personeel deden zich voor ín L2 å van de

bedrijven, vooral in de grotere bedrijven (Nederland: 13 t). In 1979 be-

droeg dit percentage 29 I (Nederland: 25 Zl. Het aantal vakatures per 100

werkzame personen bedraagt 2.2.
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¡$amenvattlnq van enkele ontwikkelLnsen

plus

- toenenlnE investørlngsbedragr - reLat,Lef Let.s u¡inder bedrlJVen met

stfjgonde oûuet'
- daling reëel bedrijfsresultaat
- negatiêve ontwfkkellng oordeel over

rendement,' o¡r kapitaal
-,relatfef rgeL ninder investerende

bedriJven

De ontti'ikkeling van de bfnnenlandse vraag heeft in deze bedrijfsklasse een
biJzonder ongrunstige invloed op de omzet gehad.

mJ.n
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r
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2.3. Samenvatting van ontwl-kkelinsen kategorie per bedr ij fsklasse

2.3.L. EnkeLe aLgemeræ konkLtæíes

De ontwikkelingen op het gebied van omzet, bedrijfsresultaten en investeringen
zijn veelal maatgevend voor de ontwikkelingskansen in de nabije toekomst.
Deze ontwikkelingen zijn vaak niet rooskleurig. Een gunstÍge uitzondering is
de chemische industrie.

De bedrijfsklassen bouwnijverheid/bouwmaterialenindustrie en grafische indus-
trie/uitgeveríjen hebben op alle drie terreinen (reële omzet, bedrÍjfsresul-
taten én investeringen) in 1979 - 1980 bijzonder ongunstige ontwikkelingen
doorgemaakt. Hetzelfde geldt voor de handelssektor, in het bijzonder voor de

detailhandel (non-food!) en voor de nakèlaardij.

Inde dienstensektor geldt ín het, algemeen dat de omzetontwikkeling L97g -
1980 ongnrnstíger was dan gemiddeld in Nederland, maar d,e ontwikkeling van het
bedrijfsresultaat gunstiger. Opvallend zijn goede resultaten van de horeca
ten opzichte van het landelijk geniddel-de.

In de land- en tuinbouw wijkt de ontwikkeling in diverse opzichten weinig
van de landelijke af. De konkl-usies hebben overigens slechts beperkte waarde

omdat de zelfstandigen niet zijn ge,ënquêteerd.

De werkgelegenheidsontwikkeling was vooral positief in de bedrijfsklassen
grafische industrie/uitgeverijen, transport, groothandel en horeca.

2. 3.2 . }¡nzetonttmkke'l,ing

De totale groei van de Gelderse omzet was 1.9 I en daarmee duideliJk J-ager

dan het landelijk geraiddelde van 3,4t^. Het Eroeiverschll wordt verklaard
door ongunstiger groeJ.tenpl Ín de bedrijfsklassen grafísche nijverheid,
voedings- en genotmlddelenindustrie en diverse industrie, de groothandel en

de gtehele dienstensektor met uitzonderlng van overige diensten.
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De omzetten ziJn tn 1979 - 198ü in Gelderland alleen sterk gregroeid in de

bedrijfsklasse chemische industrie, namelijk 10 t.
In onderdelenvan de bedrÍjfsklasse diverse indusÈrie kwamen hoge groei-
percentages voor in de papier- en kartonindustrie (16 t), de meubelindustiie
(12 8) en d.e optische industrLe ( 9*¡.
De andere bedrijfsklassen hadden een groei bened,en het inflatiepercentage van

cirka 7 t. Een negatieve omzetontwikketing vond plaats in de detailhand.el non-
food (- 5t) en in de makelaardÍj (- 16t).

omzetsti'iqinq > 7a

Het percentage bedrijven met een onzetstijging van meer dan 7 t (dus een om-

zetstijging gekorrigeerd in verband. met inflatie) was in in 1980 in Gelderland
slechts bescheiden in diverse ond.erdelen van de handel en de dienstensektor,
narnelijk in de bedrijfsklassen makelaard.ij, detailhandet en publiekverzorgende
anbachten.

In d.e industrie was de toeneming van het percentage bedrijven met een reële
onzetstijgÍng ( > lZ) in het algemeen het grootst, met uitzondering van de

voedings- en genotmìddelen-ind.ustrie. Vooral de positieve ontwikkeling van

1979 op 1980 in de bedrijfsklassen textiel/konfektie/schoeisel/lederwaren
en metaaL was frappant. In de dienstensektor was d.e groei in de bedrijfs-
klasse overige diensten aanzienlijk.

Het oordeel over de. omzet is vooral gunstig in de grafische nijverheid, d.e

horeca en de overige diensten. Het ls merkwaardig dat deze drie bedrijfsklas-
sen niet behoren tot die met een hoge feitelijke groei van de om-et. Het oor-
deel luidt met nane ongunstig in de bedrijfsklasse makelaardíj en detail-
handel non-food.

Ten opzichte van L979 Ls het oordeel aanzÍentijk mlnder gunstig in de voe-
dings- en grenotmiddelenÍndustrie, de bouwnijverheid, de metaalindustrie, de

transportsektor en de makelaardij.
Ten opzichte van 1979 is het oordeel daarentegen positiever in de bedriJfs-
klassen diverse industrie en horeca.
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In de textiel-, konfekÈie-, schoeisel en lederwarenindustrle in de horeca

en de zakelijke diensten is de ontwikkeling van het oordeel over de omzet

gunstiger dan geniddeld Ín Nederland. In de metaalindustrie, de groothandel

en de makèlaardij heeft het Gelderse oordeel zich negatiever ontwikkeld

Ðe ontwikkelinq van de binnenlandse vraag heeft vooral bi j ondernemers in
bouwnijverheid, transport en zakeliJke diensten een slechte invloed op de

omzetontr^/ikkeling gehad. Deze situatie wijkt overigens niet veel af van die

in 1979.

Land- en tuinbouw, de voedings- en genotmiddelenindustrie, de horeca en de

detailhandel in levensmiddelen zijn ín 1980 relatief het minst beinvloed

door de binnenlandse vraag. Ðe invloed van de binnenlandse vraag,.:lp de omzet-

ontwikkeling is overigens in al-le bedríjfsklassen sÈe*:k toegenomen.

2. 3. 3, Erport

Het Gelderse aandeel in de export is ten opzichte van Ned,erl-and hoog in d,c

voedings- en genotmiddelenindustrie, in aIIe overige bedrijfsklassen is het
lager.
De geldelijke waarde van de e>çort nam in Gelderland sterk toe in bouwnij-
verheid en chemische industrie.

2. 3. 4. Netto bedr+j fsresuLtaat

Duídelijk meer dan de helft van de ondernemers in land- en tuinbouw, voe-

dings- en genotmiddelenindustrie, bouwnijverheid, transport, makelaardij

I
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-(80 8) en de (gehele) handelssektor heeft een ongrunstig oord,eel over de ont-
wíkkeling van het bedrijfsresultaat. Dit hangt in verschitlende (maar nooit
overwegende) mate af van de om-etontwikkeling.

Het percentage van de Gelderse bedrijven dat in 19BO winst maakte is hoog,
(in alle onderzochte bedrijfsklassen meer d.an 65 t), in het algemeen $¡as er
enige toenening van het percentage ten opzichte van 1979.

De toeneming (ook ten opzichte van Nederland) v¡as groot in de chemische in-
dustrie (47 z), de voedings- en grenotmiddelenindustrie en in de bedrijfs-
klasse diverse índustrie.

De ontwikkeling was in de bedrijfsklassen g'unstiger- of veel minder onguns-
tig - dan gemiddetd in Nederland. Een uitzondering vormen d.e land- en tuin-
bouw, de bouwnijverheid/bouwmaterialenindustrie waar d.e Gelderse toeneming
iets minder ütas dan de Nederlandse. De ontwÍkkeling in de Gelderse bedrijfs-
klasse diverse industrie was ( ook ten opzichte van Nederland) sterk nega_
tief. De verklaring ligrt bij de slechte resultaten in de papier- en karton-
industrie.'Behalve voor de eerder genoemd.e bedrijfsklassen valt vergetijking
met het Nederlandse gerniddelde veel beter uit in de bedrijfsklassen horeca,
detailhandel en transport.

I'linstverwachtinq 1 98 1

Het percenÈage Gelderse bedrijven met een lagere winstverwachting voor l9g1
ten opzichte van de situatie in 1980 wijkt niet veel af van de Nederlandse
gemiddelden per bedrijfsklasse.
De Gelderse vetsrachtíngen ziin met name r¡¡at ongunstioer in de bedrlifsklassen
bouwniiverheid, transport en overige diensten en grunstiger in de detailhandel.
In deze bedríjfsklassen is het percentage ondernemers dat meer d.an 7 I winst-
stljging verwaeht in Gelderland en Nederland gelÍjk of vrijwer gelijk.
De Gelderse verv¡achtingen zijn vooral gmnstiger in d,e chemische Índustrie. In
de grafische industrie en de makelaardij zijn de Geld.erse verwachtingen duide-
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liJk ongunstiger dan genlddeLd in Nederland.

2. 3. 5. Renã.ementsbeoordeLing

Het aandeel bedrijven die het rendement als onvoldoende bestempelen is bij de

Gelderse ondernemers hoog en wijkt, ongrunstLg af van het landeltjk gemiddelde

in de bedrijfsklasse chemische industrie, .r"evo1gd door diverse industrie en

groothandel.

De beoordeling is in Gelderland positief bi- =Ì-atief neer ondernemers in de

voedings- en g:enotmiddelenindustrie dan genuldde- - ín Nederland.
Toeneming van de negatieve rendementsbeoordeling was . G'elderl-and ten opzich-
te van 1979 relatief vooral groot in land- en tuinboürrrr¡ g.',,"olg¡d door bouw-

nijverheid en overige diensten.

2.3.6. Inuester+ngen

De investeringen hadden in 1980 een dalende tendens. De daling i,",.. '. in\¡es-

teringsbedrag was in 1980 vergeleken met t979 vooral groot in de bedrijfsklas-
sen bouwnijverheidr/bouwmaterialenindustrie; diverse industrie, makelaardij,
overige diensten en l-and- en tuinbouw.
In de eerste vier is de situatie veel ongunstiger dan gemiddeld in Nederland.
Een lÍöhtpunt is dat, in de metaalindustrie de Gelderse ontwikkeling veel po-
sitiever greweest is dan de NederLandse.
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Vervangings- en uitbreidinqsÍnvesÈeri nçfen

In C'elderland lag in 1980 in de bedrijfsklassen textiel/konfektie/schoeisel,/
en lederwarenindusÈrie de nadruk bij de investeringsbedragen veel meer op
vervangingsinvesteringen dan gemiddeld in Nederland. Hetzelfde geldt in mindere
mate ook voor de grafische industrier/uitgeverijen en voor het transport.

In een aantal bedrijfsklassen lag in Gelderland relatief veel meer de nadruk
op uitbreidingsinvesteringen. Deze zijn metaalind.ustrie, bouwniJverheid,/bouw-
materialenind.ustrie en de gehele handels- en dienstensektor met uitzond,ering
van transport en overige diensten

Het percentage bedrijven met alleen vervangingsinvesteringen wijkt in Gelder-
Iand veel minder af ten opzichte van Ned.erland. dan (verhoudingsgewijs) de
bedragen voor vervangings- en uitbreidingsinvesteringen. Veel bedrijven met
uitbreidingsínvesteringen zijn er in de Gelderse chemische ind.ustrie.

Bedrijven met en zonder i nvesteringen

Het' percentage bedrijven met investeringen is redelijk in de land- en tuj_n-
bouw en de nijverheid, met uitzond.eringvan d.e textiel-, konfektie-, schoeisel-
en lederwarenindustrie en de bouwnijverheid/bouwmaterialenindustrie.

In handel- en dienstensektor is het aandeel van de j-nvesterende bedrijven ge-
ringer dan in de industrie, vooral in de detailhandel en makelaardij. Relatief
hoog (54 g) is het aandeel van d.e investerend.e bedrÍjven in de transportsektor,
ook Ís er sterke stijging van 1979 op 1980 van het aandeel in deze bedrijfs-
klassen.

Itet percentage investerende bedrljven is laag in detailhandel non-food, ook

de ontwikkeling 1979-1980 was daar ongunstig. Hetzelfde geldt ook voor de ma-

kelaardij. In beide gevallen vras ook de ontwikkeling gemíddeld in Nederland

negatÍef.
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De bedrijven Íûet investeringen hebben een groot. aandeel ln d.e

werkqelegenheid in hun bedrí jfsklasse; ér was overvregend ook een toeneming

van de werkgelegenheid (relatief sterk 1n transport en overige diénsten).
Bedrijven zonder investeringen werden in 1980 in het algemeen ook gekenmerkt

door een dalfng van de werkgelegenheid, vooral in de voed.ings- en genotmidde-

lenindustrie, de chemische industrie en de nakelaardiJ.

Investeringen naar kategorie

Ten opzichte van Nederland frappeert het fioÇe oercentage van de investerin-
gen dat in machines geschiedde in de bec:., 'fsklasse t-extiel-, konfektie-,
schoeisel en lederwarenindustrie. Op de twee,. "rlaats kwamen in de meeste

bedrijfsklassen investeringen in gebouwen. Allee.r irt bouwni.jverheid/bouw-
materialenindustrie namen de transportniddelen cle tr¿e-." ôlaa.r::¡ i.n, in de

chemische industrie werd deze ingenomen door de inventafis. )aee situatie
week niet opva,llend af van de Nederlandse.

Oordeel over investeringen en invester ].ngsvoornemens

Bijzond.er ontevreden over de investerinqen waren de ondernemers in de be-
drijfsklassen makelaardij, horeca, chernische industrie en diverse ind.ustrie.
Vooral in de detailhandel en in het publielrrerzorgend ambacht was het percen-
tage ondernemers dat van plan was in 1981 te investeren laag. Relatief hoog
daarentegen was het percentaqe ondernemers dat het voornemen heeft in 1981

te investeren in de chemische industrie en in de grafische industrie/uitgever
rijen (44 z).
In de chsnísche j-ndustrie is het aandeel van de ond,ernemingen die evenveel
wíllen investeren als tn 1980 relatief hoog. Dit getdt ook voor de textiel-,
konfektie-, schoeisel- en lederwarenindustrie en voor de bedrijfsklasse ove-
rige diensten.
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2. 3. 7. Werkgelegenhê¿d

De werkgelegenheid is in de dienstensektor overwegend voor mínstens 2/3 deeL
gekoncentreerd in kleinere bedrijven (< 50 personeelsleden).
fn groothandel en overige diensten geldt dit in iets mindere mate. In de land-
bouw domineert het kleinere bedrijf bijna geheel.

In de nijverheid worden de kleinere bedrijven het meest aangetroffen in de

bedrijfsklasse bouwnijverheid/bouwmaterialenindustrie en in de textiel-,
konfektie-, schoeisel- en lederwarenindustrie.
De werkgeiegenheidsontwikkeling was in Gelderland in de meeste bedrijfsklas-
sen gunstiger dan gemiddeld in Nederland. Dit geldt duidelijk voor groothan-
del, transport en zakelijke diensten. De Gelderse ontwikkeling was onguns-
tiger in de chemische industrie, de detailhandel, het publiekverzorqend am-

bacht en overige diensten. Minder ongunstig was de ontwikkeling ín de voedings-
en genotmiddelenindustrie en de makelaardij.

Personeelsomvang

De tekorten \¡¡aren in de industrie groter dan in de dienstensektor. Uitschieters
zijn de metaaÌindustrie en de grafische nijverheid.

Een te groot personeelsbestand wordt vooral in de makelaard.íj aangetroffen.

Problemen bi'j aantrekken van personeel

De meeste bedrijven met problernen bij het aantrekken van personeel worden ver-
houdíngsgewijs aangetroffen in de metaalindustrie, de chemische industrie en

de grafiåche industrie/uÍtgeveriJen. In alle bedrijfsklassen kwamen in 1980

problemen met het aantrekken van personeel bij ninder bedrijven voor dan gemid-

deld in Nederland. Bovendien is de situatie van 1979 op 1980 aanzienliJk ver-
beterd,vooral in de bouwnijverheid.
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BedrLJven tr€t, een tekort aan personeel met, lagere beroepsopleiding kw¡rnen

vooral voor ln de industrÍe, ln het transportwezen en in de oveflge diensten. In
laatstgenoemde sektor is het tekort biJzonder hoog, evenals in de textiel-,
konfektÍe-, schoeisel- en lederwarenlndustrÍe.

BfJ het personeeL met mlddelbare beroepsopleiding ligt, het, aandeel bedriJven
net een tekort, a&n personeel in alle bedrlJfskl.assen duideliJk beneden de

helft,. De situatie is het ongunstigst in de be¿rijfsklassen grafische indus-
trle/ultgeverijen.-

Het aantal vaktures per 100 personeelsLeden ligt in de meeste bedriJfsklasseâ
beneden 3 per 100 personeelsleden.

De situatie is het ongunstigst ín de metaalindustrle en de zakeliJke diensten.
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3. RreroNArE VERSCHTLLEN IN EKONO¡4rSCHE ONTrürKKELrNc

3.1. Inleidinq

In dit hoofdstuk zullen we de ontwikkelingen per Gelders Kanergebied nader
bezien. lle richten ons in de beschouwingen vooral op verschillen tussen de
gebieden. Immers vanuit de optiek van dit rapport, te weten de provinciale
verslaglegging van de ERBO-resultaten, zljn juist de regionale verschillen
in ontwikkeling (beleids-)relevant. Dit, betekent dat geen plaats is ingre-
ruimd voor uitvoerige beschouwingen voor de Kamerregio's afzondertijk. Dat
is ook niet nodig omdat de (jaar-)verslagen van de respektievelijke Kamers

van Koophandel hierin voorzien.

Ite besteden aandacht aan de ontwikkelingen in de .-.,r,;êtr het netto bedrijfs-
resultaat, de investeringen en aan de ont$¡ikkeling in , '' aantal werkzanne

Personen.
De beschouwingen vinden plaats op het geaggregeerde nivo vðrf¡ sêKc., ..¡n.

zo worden achtereenvolgens de regionale ontwikkelingen en ontwikkelÍngsv,,*
schillen bezien in de agrarische sektor (3.2.), in de industrle, inklusief
de bouwnj.jverheid (3.3,), in de groothandel (3.4.) en detailhandet (3.5.)
en in de dienstensektor (3.6). Voor de i¡dustriêle sektor en de díensten-
sektor is een overzicht opigenomen van branches die een opval-lende omzet-

. of werkgelegenheidsontwikkeling vertonen.

De lezer die zich wat sneller wil oriênteren, kan volstaan met het lezen
van paragraaf 3.7., waalin in hoofdlijnen de relatief gunstige en ongun-
stige ontwikkelingen per Ka.nergebied ziJn sanengevat. ook de in de bijlage
opgenomen overzichten, waarin de relatíeve ontwikkelings.,!'posities" van de
regiors vÍsueel zijn weergegeven, lenen zich voor een snelLe oriêntatÍe.

t23



stichting Economisch Technologisch rnstituul voor Gerderland

3.2. Land- en tuinbouw

Omzet

De omzet-ontwikkeling in de land,- en tuinbouw geeft binnen Gelderland vrij
grote verschillen te zien. Van een nominale toeneming van de omzet is spra-
ke in de gebieden Zutphen, Arnhem en Tiel. Een daling vond plaats in de ge-
bieden Harderwijk en Nijmegren.

Ïn geen enkel Kamergebied evenwel overtreft de omzetontwikketing van 1979
op 1980 die van de inflatie (6 à 7 B), zod.at nergens sprake is van een
reêle omzetvergroting.
De vijf Kamergebieden tesamen geven een omzetontwikkeling te zien welke
overeenkomt met d.ie voor de gehele Ned.erlandse rand- en tuinbouw.

Expo.rt

Blijkens de resultaten van d.e ERBo-enquête is de waarde van d.oor de Neder-
landse land- en tuinbouw geëxporteerde produkten van 1979 op 1980 toegeno-
men met 6 %. De Gelderse land- en Èuinbouw d,eed het in dit opzicht belang-
rijk beter. Voor Gelderland bedroeg de toename 13 a, \^¡aarmee het Gelders aan-
deel in het Nederlandse exportpakket is toegenomen.
Bezien we nu de Gelderse Kamergebieden, dan blijken de regiors Arnhem en
Zutphen een belangrijke bijdrage aan deze ontwi-kkeling te hebben geleverd. Het
kamergebied Arnhem geeft een toename te zien van maar liefst 40 %. In het
kamergebied Zutphen bedroeg de toename 19 ?. De gekonstateerde relatief
gunstige omzetresultaten zLjn zo voor deze twee gebieden voor een belangrijk
deel toe te schrijven aan de toegenomen export.
In de overigre Kamergebieden ís de ontwikkeling van de exporÈ negatief geweest.
In het gebied Harderwijk was de dalÍng 2 E en in het kamergebied Tiel 4 B.
Het gebied Nijmegen tenslotte geeft de relatief slechtste exportontwikke-
ling te zi-en, te weten een daling van cirka B t.
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+{etto bedrii f sresultaat

Het netto bedrijfsresultaat, is de resultante van de omzet' verminderd met

de kosten en afschrijvingen¡ voor aftrek van beLastingen. Het netto bedrijfs-

resultaat voor de sektor land- en tuinbouw komt zo.overeen met het, saldo van

alle winsten en verliezen in de land- en tuinbouwbedrijven.

De ontwikkeling van het bedrijfsresultaat in de Gelderse land- en tuinbouw

is behoudens in het kamergebied Arnhem minder gunstig geweesÈ. Tegenover een

landetijke toeneming van het resultaat met 11 t staat, een daling van B å in

het kamergebied zutphen en een daling van 2 è ip de gebieden Harderwijk en

Nijmegen. In het kamergebied Tiel bleef h. " resultaat gelijk. Het gebied

Arnhem daarentegen geeft een toeneming van li,. ':esultaa F.e zien van maar

tiefst 44 Z. Bedacht moet worden dat deze percer' '¡s niei :orrigeerd zijn

voor inflatie en dus een qeflatteerd beeld çJeven var" "eël' resultaat*

ontwikkeling.
vanwege de gekonstateerde relatief gunstige ontr^¡ikkeling van Lu t 'Zêt in de

land- en tuinbouw in de gebieden Tiel, ZuÈphen en llarderwiik, is -.. - ? 'ç

ongunstige ontwlkkeling van het resultaat opvallend. Het dutdt )p ( -l in ver-

houdínq onqrunstige ontwikkeling van het kostennivo of een relatir '"runstige

ontwikkeling van de winstmarge. De ERBO-resultaten geven voor wat c¡,, ;,..

tijke oorzaken betreft inderdaad belangrijke verschillen te zien tussen (''

gebieden. Van de ondernemers in de kamergebieden Harderwijk en ZutPhen gee '..

respektievelijk 41 en 38 ? te kennen dat de gestegen kosten de belangrijkste
ongunstige invloed heeft gehad op het resultaat. Deze percentages kunnen

vrij hoogr worden genoemd in vergelijking met die voor de gebieden Arnhem

(6 *), Nijmegen (14 ?) en Tiel (6 C). In het Kamergebied Tiel daarentegen is

eerder de daling van de winstmarge een belangrijke verklaring voor het ver-

schil in de omzetontwikkeling en resultaatont!.¡ikkeling. De ongunstige ont-

wikkeling van de winstmarge wordt hier door 17 3 van de ondernemers genoemd

als belangrijkste ongn:nstigre invloed op het resultaat. Voor andere kamerge-

bieden zijn deze percentages lager, te $teten HarderwÍjk 7 t, Zutphen 5 t,

Arnhem 14 B en Nijmegen 11 ?.

I
-l
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lnvesteringen

De ontwikkeling Ín de omvang van de investeringen is een belangrijke indi-
katie voor de toekomstige ontwikkeling van ekonomische aktiviteiten. Voor-

opgesteld. zij dat op basis van veranderingen in het investeringsvolume in
één jaar uiteraard nauwelijks verantwoorde konklusies zijn te trekken.

V'le stellen vast dat blijkens d.e ERBo-resultaten het ínvesteringtsvolume in
de land- en tuinbouw in 1980 ten opzichte van dat Ln t979 aanzienlijk is ge-

daald. Dit geldt voor de investeringen in deze sektor in Nederland als geheel

en nog in aanzienlijk grotere mate voor het investeringsvolume in het groot-

ste d,eel'van Gelderland. Een uitzondering hierop vormt het gebied Nijmegen'

waar sprake was van een lichte toeneming. Voor de Nederlandse land- en tuin-
bouw zien we een achteruitgang van het investeringsvolume met 28 z ' voor de

Gelderse land- en tuinbouw is de achteruitgang nog groter' namelijk 31 t. De

dalingen van de investeringen in de kamergebieden Zutphen en Tiel bedroegen

37 g van het Lnvesterlncrsvolume ln 1979. Voorts is Ln het Kamergehled. Arrrhern

het investeringsvolume gedaald met 39 e", en in het Kamergebied Harderwíjk

zelfs met 43 ts.

Werkgeleqenheid

Het aantal werkzame personen werkzaam in de Gelderse land- en tuinbouw is
in de periode 1979 - 1980 niet afgenomen. Beschouwen \^¡e de deelgebieden, dan

zien we zelfs een toeneming van de werkgelegenheid in de Kamergebieden van

Hardenrijk en Wijmegen van respektievetijk 4 en 1 g. De agrarische werkge-

legenheid in Oost-Gelderland (Kamergebied Zutphen) bleef gelijk. Verminderd

is het aantal werkzamen in de land- en tuinbouw in de Kamergebieden Arnhem

en Tiel en wel met 1 respektievelijk 2 *.

In tabel 3.1. zijn de beschouwde ontwikkelingen samengevat.
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I

Tabel 3.1. Ontwikkeling van omzet en exportr letto bedrijfsresul-
taat, investeringen en werkgelegenheid in de land- en
tuinbouw; indexcijfers 1980 (1979 = 100)

omzet export netto be-
driJ fsre-
suLtaat

investe-
ringen

werkgele-
genheid

J

I

Harderwijk

Zutphen

Arnhem

Nijmegen

Tiel

GeLderLøtd

Nedey,Løtd

96

106

105

97

r06

LA3

L03

9B

119

140

92

96

1"13

L06

10s

92

144

98

100

L09

LLL

57

63

6T

108

63

69

72

104

100

99

101

9B

L00

L00

t.27
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_3 .3. Industrie

Ïn de vorige hoofdstukken konstateerden we dat de ontwikkeling van de export
en de investeringen in de Gelderse industrie bij deze industriële ontwik-
kelingen in Nederland zijn achteryebleven. De ontr¿ikkeling van het netto be-
drijfsresultaat was daarentegen minder ongunstig. Dit illusÈreren we nog eens

met behulp van tabel 3.2.

Tabel 3.2 Ontwikkeling van osrzet, export, netto bedrijfs-
resultaat' investeringen en \^/erkgelegenheid in de in-
dustrie; Gelderland en Nederland. Indexcijfers 1980
( 1979=100)

Gelderland Nederland

Omzet

Export

Netto bedr.resultaat
Investeringen
!'lerkgelegenheid

1.04

105

93

47

100

105

108

82

t3

100

In het vervolg zullen we bezien of en in hoeverre zich binnen Gelderland

verschillen voord.oen in deze kengetallen voor de industrie (zie tabel 3.5).

Omzet

De nomj-nale ontwikkeling van de industriëIe omzet geeft binnen Gelderland

de hoogste groei te zien in de regiors Arnhem en Nijmeqen. De toeneming in
deze kamergebieden bedraagt ongeveer 5 ?, hetgeen overeenkomt met het Neder-

lands gemiddelde voor de industrie. Van een reelle groei is, rekening houdend

met een inflatiepercentage van 6 à 7 t evenwel geen sprake. Dit geldt des te
meer voor de omzetontwikkeling van de industrie in d.e overige Gelderse kamer-

grebieden. Nominaal steeg d.e omzet, in de regiots Zutphen en Tiel met slechts
3 en 2 B. Nog ongunstiger was het verloop van de industrié'le omzet in het Kamerqe-

bied Harderwijk, waar de nominale omzet-waarde in 19BO ten opzichte van

1919 zelfs met 2 t daalde.
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Van belang is het te r^reten wat de achterliggende ontwikkeling per branche in

de onderscheiden gebJ-eden is geweest. Deze informatie bevat tabel 3.3.r'h¡aar-

in per kamergebied een overzicht is gegeven van de branches die hetzij in

negatieve, hetzij in positieve zin afwijken van de geniddelde omzetontwikke-

lingen in de overeenkomstige Nedertandse en Gelderse branches. Per kamerge-

bied is zo in de kolom (-) te zien in welke de omzetontwikkeling slechter v/as

dan in de overeenkomstige Nederlandse en Gelderse branche. Van de branches die

het in het kamergebied qua omzetontwikkeling zowel beter deden dan in Gelder-

land en Nederland zijn de indexcijfers vermeld in kolom (+).

Ongunstiger dan de omzetontvrikkeling in de betreffende i. "'lerse en Nederlandse

branche is in het Kamergebied Harderwijk de omzetontwikkeling '*,^ de voedings-

en genotniddelenindustrie, de bouwnijverheid en bouwmaterialeni¡¡du''trie' de

chemie, de papier- en kartonindustrie en de "overigie" industfie.

Gunstiger daarentegen was de omzetontwikkeling in de metaal en de meu.belin-

dustrie.
In het Kamergebied Zutphen zien we zo een ongunstige ontwikkeling voor de be-

drijfsklasse textiel, konfektíe, schoeisel, de chemÍsche industrie, de meu-

belindustrie, de papier- en kartonÍndustrie en tenslotte voor de kategorie

"overig:e diensten". In posítieve zin onderscheidt zich alleen de bedrijfs-

klasse bouwnijverheid en bouwmaterialenindustrie ' zi) het in geringe mate.

In de regio Arnhem in het juis deze bedrijfsklasse van de bour^rnijverheid en

bouwmaterialenindustrie, díe aIs enige bedrijfsklasse in de regío haar omzet

iets minder grunstig zaL ontwikkelen dan provinciaal en landetijk.

Qua omzetontwikkeling onderscheiden zich ten opzichte van Nederland'en Gel-

derland in positieve zin de bedrijfsklasse textiel- konfektie- schoeisel-

voorts de chemische industrie en in belanqrijke mate de papier- en karton-

industrie.
In heÈ Kamergebíed Nijmegen verliep de ontwikkeling van de omzet in de bedrijfs-
klasse textiel, konfektie, en schoeisel slechter dan landelijk en provinciaal.

Dit geldt, zLj het in mindere mate ook voor de grafische industrie en uit-
geverijen, de chemische industrie en de papier- en kartonindustrie. De ove-

rige industrieên tesamen vertonen evenwel een vrij groot negatief verschil.

Een relatief gunstigie omzetontwíkkeling daarentegen werd gerealiseerd door

de voedings- en genotmiddelenindustrie evenals door de bouwnijverheid en

-l
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Tabel 3.3.

Voedings- en genotniddelen

Textiel, konfektie;, schoeisel
Bouwni j verheid, bour¡¡naterialen
Grafische industrie, uitgeverijen
Chemische industrie
Metaalindustrie
!{euhelindustrie
Papier en karton
Overige industrie

Overzicht van industriebrairches per kanergebied, waarvan de onzetontvrik-
kering in 1980 ten opzìChte van 1979 ongn:nstiger (-) danwel gunstiger (+)
was dan de geniddelde orozetontwikkelinq van de betreffende branche in zo-
wel Nederland als Gelderland

H ¿¿ A N T
l¡ed. GeId. + + + + +

102

103

LO2.

t07

109

100

107

112

t20

101

104

r02

10s

110
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rt2
116

109

104

106

98

90

99

110

to2

96

98

100

105 100

100

l07
It4 103
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103 100

108 97

104

Lt  to7

173 110
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108

1t6
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Indexcijfers 1980 (1979 = 100)
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-bou$rmaterialen-industrie samen.

In de kamerregio Tiel tenslotte onderscheiden zich in negat,ieve zin de voe-
dings- en genotmiddelen-industrie, de bedrijfsklasse textíel- konfektie-
schoeisel voorts de bouwnijverheid en bouwmaterialenindustrie, de papier-
en kartonindustrie, alsook de bedrijfsklasse "overi.ge industrie". De omzet-
ontwikkeling in de chemische industrie en de meubelindustrie was juist re-
latief gunstig.

Export

De ontwikkeling van de export van de Gelderse industrie is zoals we reeds
zagen achtergebleven bi j de lüederlandse industriêle *;:.oortontwikkeling.
Nam de waarde van de door Nederland geëxporÈeerde industrieê}e produkcen

van 1979 op 1980 toe met cirka I 8, de Gelderse j.ndustrie moest genoegen

nemen met, een toename van 5 å. Gekorrigeerd, voor inflatie is dus sprake van

een geringe reêle achteruitgang met cirka 2 %.

fn het kamergebied Harderwijk rnaakte de export van industriêle produkten
in 1980 ruim twintig procent uit van de totale ind,ustrie-omzet. Dit per-
centage ligt drie procent boven dat voor de Gelderse industrie, maar 6 %

onder het omzetaandeel van de export van de landelijke industrie.
Het kamergebied Harderwijk ís het eníge kamergebied in Gelderland waar
de ontwikkeling van de Índust,riëIe export gelijke tred heeft gehouden met
de overeenkomstige landelijke ontwikkeling. Ook hier nam de waarde van het
industriële exportpakket toe met I t.
De waarde van het industriële exportpakket in het kamergebied Zutphen nam

in 1980 toe met, 4 3. De export-ontwikkeling is dus ongunstiger dan die van
de Gelderse en Nederlandse,industrie. Het aandeel van de export in de om-

zet, van de industrie bedroeg 24 4, 7 I meer dan werd gekonstateerd voor de

Gelderse Índustrie en 2 z lager dan landelijk het geval is.
De regio Arnhem wordt evenals de regio Zutphen grekenmerkt door een, ten op-
zichte van de Gelderse gtemiddelde, rel.atief hoogr aandeel van de export in
de totale industrieêle omzet. Dit aandeel bedroeg in 19BO bijna 25 t (C,ef-

derland 17 z). De l-ndustriële bedrijven in deze regio wisten in 1980 de om-

vang van hun exportpakket te handhaven. De geldelijke waarde van het export-
pakket nam toe met 7 t.
In het kamergebied Nijmegen nam de totale waarde van het industriële export-

';
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$akket, in guldens van, 1979 toe met 4 t, overeenkomend met de helft van de

toename van de Nederlandse export. De toename bleef tevens onder het Gelders

gemiddelde voor de industrie van 5 8. Het aandeel van de export in de totale
industriële omzet in de regio Nijmegen was aahzienlijk geringer dan het ge-

val \¡/as in het kamergebied Arnhem, nl. 18 % tegen bijna 25 t in de regio Arnhem.

Van de industriël-e produktie in de regio TÍel werd in 1980 relatief weinig
geèxporteerd. Het aandeel van de export in de totale omzet bedroeg slechts
11 t. De ontwikkeling van het exportvolume verliep bovendien minder gunstig.
De waarde van het exportpakket daalde zelfs ongekorrigeerd voor inflatie in
geringe mate. Rekening houdend met de opgetreden inflatie, is sprake van een

daling van het exportvolume van cirka B %.

Netto bedri j fsresultaat

De resultaatontwikkeling van de industrie is in 1980 vrij ongunstig gev¡eest.

In het voorgaande werd dit reeds vermeld. V'tel was de resultaatontwi-kkeling van

de Gelderse industrie in 1980 minder rregatief dan landelijk het geval was.

Blijkens de resultaten van de Erbo-enquête nam het netto-bedrijfsresultaat
van de Nederlandse industrie af met 18 8. De vermind.ering van het resultaat
van de Gelderse industrie bed.roeg 7 %; beide cijfers zijn dan nog niet gekor-
rigeerd voor inflatie.
Binnen Gelderland is voor wat de resultaatontwikkeling betreft de positie
van de industrie j-n het kamergebied Nijmegen opvallend. In dit gebied werd

nog een stijginq van het resultaat gerealiseerd van 3 %, zij het dat. diù
slechts een stijging is in nominale zin.
Eveneens relatief gunstig was de resultaatontwikkeling Ín het kamergebied

Zutphen. Nominaal bleef het resultaat in 1980 op hetzelfde nivo als ín 1979.

In het kamergebied Arnhem vond een daling plaats van het netto bedrijfsresul-
taat met 11 8. Deze daling is dus groter dan die aan het resultaat voor de

totale Gelderse ind.ustrie, maar geringer dan de resultaatvermindering van de

Nederlandse industrie.
Het bovenstaande geldt eveneens voor het kamergebied Harderwijk, waar het
netto bedrijfsresultaat in 1980 met 14 % afnam ten opzichte van L979.

Relatief ongunstig tenslotte was de resultaatontwikkeling in de regio TÍeI,
met een daling van 1.5 %.
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lnvesteringen

Bezien h¡e nu het nivo van de investeringen, dan valt in de eerste plaats op

dat het investeringsvolume in de industrie - evenals het netto bedrijfsre-
sultaat - fors is gedaald ten opzichte van 1979. In de Ned.erlandse industrie
bedroeq het nivo van de investeringen slechts 73 I van dat in 1979. Een da-

ling van de investeringen derhalve met 27 t. De daling van de investeringen
in de Gelderse industrie evenwel steekt hi-erbij nog in negatieve zin af.
Het investeringsvolume van de Gelderse industrie bereikte slechts een nivo

van 4'7 % van dat in 1979.

Ten aanzien van de ontwikkeling in het investeringsvolume deden zich tussen

de Gelderse kamergebieden opvallende vers.'hj llen voor. ¡r.:latief gunstig was

de ontwikkeling in de kamergebieden Tiel, Nijrr"- "n. en Zutphen. Relatier on-

gunstig daarentegen was de ontwikkeling van de inv, .rringen in de kanerge-

bieden Harderwijk en Arnhem.

De positie van de reqio Tiel is in dit verband opmerkelij)<" Or¡dâr',; "' rela-.

tief ongunstige omzet- en result;ratontwikkeling van de industrie in di.t ge-

bied, is de ontwikkeling van de investeringen relatj-ef erg gunsùig. 'i.,..

zichte van l9-/9 daalde het investerinqsvolume met slechts 1 3.

Ten opzichte van de achteruitgang van de invesÈ,eringen in de Nederlandse in-
dustrie meE 2'l %, was ook de investeringsontwikkeling in het kamergebied NiJ-
megen erg gunstig. De daling bleef beperkt tot slechts 3 %.

Groter maar nogr steeds geringer dan de vermindering van de investeringen
in de Nederlandse industrie, was de daling van d.e investeringen in het ka-
mergebied Zutphen. In dit gebied werd in 1980 door de indusÈrie 12 å minder
geinvesteerd dan in 1979..

Ongunstig ontwikkeld.e het industriële investeringsvolume in de kamergebieden

Arnhem en Harderwijk. In het kamergebied Arnhem trad een dalinq op van 43 8.

De investeringen ï/aren evenwel in 1979 relatief hoog, met name door de inves-
t,eringen in de papierindustrie
De investeringen van de ind.ustrie in het karergebied Harderwijk tenslotte waren

wel uitzonderlijk laag. Het investeringsbedrag bedroeg slechts B t van dat in
t979, een daling derhatve van 92 Z.

{
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-Bij lezing van deze cijfers ¡¡pet men zich wel bedenken dat op grond van ont-
wikkelingen in het. investerÍngsvolume over slechts één jaar rnoeiliJk harde
konklusies zijn te trekken. Investeringen kunnen naar hun aard van jaar op
jaar sterk schommelen, zeker bij relatief kleine gebieden. BiJ de gesigna-
leerde ontwikkelingen kan het toeval dan ook een rol spel_en.

Niettemin is het verschil tussen de Kamergebieden van Tiel, Nijmegen
en Zutphen enerzijds en die van Harderwijk en Arnhem anderzijds opvallend,
temeer daar het onderscheid samenvalt met dat van de in ekonomj-sch opzicht
traditioneel zwakkere en sterkere regiors. Voor wat de gebieden van Nijme-

9êrlr Zutphen en Harderwijk betreft tigt het voor de hand te denken aan d,e

invloed van het regionaal-ekonomisch beleid, vrat immers juist gestalte
krijgt via de stimulering dan wel de beteugeling van de investeringen. Op

basis van de resultaten van de ERBO-enquête is evenwel niet vast, te stellen
in hoeverre de verschillende investerings-regeJ-ingen een rol spelen. WeI

stellen we vast dat de regionale verschillen in investeringsontwikkeling
overeenkomen met de beoogde effekten van het gevoerd.e regionaal ekonomisch

beleid.

Werkgelegenheid

De werkgelegenheid in de Nederlandse industrie is in 1980 niet afgenomen.

Hetzelfde geldt voor de Gelderse industrie, h¡aar eveneens d.e werkgel.egenheid
gehandhaafd bleef op het nivo van L979. Eveneens ongewijzigd bleef de indus-
tridle werkgelegenheid in de kamergebieden Zutphen en Arnhem. De overige
Gelderse regio's geven een geringe verminderinq te zien van 1 ?.

Evenals bij de beschouwing over de omzetontwikkeling geven we ook hier een

overzicht van industrieën per kamergebied waarbinnen de werkgelegenheid zich
ongunstiger danwel gunstiger heeft ontwikkeld dan gemiddeld het geval was in
de overeenkomstige Gelderse en Nederlandse industrieêln. Zie tabel 3.4.
Bij horizontale lezing van tabel 3.4. is per bedrijfsklasse te zien in welk
kamergebied zich een relatief ongunstige of een relatief gunstige werkielegen-
heidsontwikkeling heeft voorgedaan. Bij vertikale lezing is direkt per kamer-
gebied te zien welke bedrljfsklassen in 1980 door een regio-specifiek afwij-
kende werkgelegenheidsontwikkeling werden gekenmerkt.
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Overzicht van de industriebranches per kamergebied,, ï/aarvan de werkgele-
genheidsontwikkeling in 1980 ten opzichte van 1979 ongunstiger (-) danwel
gunstiger (+) was dan de gemiddelde werkgelegenheidsontwikkeling van de
betreffende branche in zowel Gelderland. als Nederland

H ¿l A N T
Ned. Geld + + + + +

Tabel 3.4.

Voedings- en genotüíddelen

Textiel-, konfektie-, schoeisel
Bouwni jverheid, bouwmaterialen

Grafische industrie, uitgeverijen
Chemische industrie
l"tetaalindustrie
l'4eubelindustrie

Papier en karton
Overige

9B

100

99

102

100

100

101

99

L02

99

99

99

103

97

100

io0

100

103

100

100

105

L02

98

100

94 9B

95

104

LO2 97

101 97

101

9t

9B

9B

96

103

t07

9B

9B

L02

105

r02

104

95

99

98

101

100

t07

106

92 105

Indexcijfersi 1980 (1979 = 100)ll=

ä-
l¡f =

f=

Harderwijk

Zutphen

Arnhem

Nijnegen

Tiel

I

UJ
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-Tot' sLot van deze paragraaf zlJn de verschillende ontwikkellngen van de tn-
dustrle naar o¡nzêt,, export, netto bedriJfsresultaat,, Lnvesterfngen en werkge-
legenheid eamengevat, in tabel 3.5.
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Tabel 3.5. Ontwikkelfng van onzet en export, netto bedríJf,sresul-

taat, invesüerlngên en werkgelegenheid in de Índustrie;
lndexcfjfers 1980 (t979 = 100)

H z A N r kLd. Ned

t'

[',
Omzet

Export
Netto bedrijf,sresul.
Investeringen
Werkgelegenheíd

98

108

86

I
99

103

104

100

B8

100

1os

ta7

89

57

100

105

t04

103

97

99

to2
99

81

98

99

104

105

93

47

100

L06

L08

B2

73

L00

tl=
la

[=
lil =
rF=

Itarderwi jk
Zutphen

Arnhem

NiJmegen

Tiel

I

I

t_-.

I

I

i_,
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3.4. Groothandel

De omzetontwikkeling van de sektor groothand,el is in 1980 in Gel_derland min-
der gunstig geweest dan in Nederland. Evenzeer geldt d,it voor de ontwikkeling
van de investeringen. Desondanks $¡as de ontwikkeling van het netto-bedrijfs-
resultaat in Gelderland aanzienlijk beter. Het aantal personen dat in de groot-
handel werkzaam j-s nam in 19BO toe; in Gelderland was deze toeneming groter
dan in Nederland. Zíe tabel 4.6.

Omzet

Van de vijf Gelderse kamergebieden geeft het kamergebied Tieldg gunstigste om-
zetontwikkeling in de groothandel te zien. Nominaal sÈeeg de omzet met 14 t.
Hiermee word het inflatiepercentage ruimschoots overtroffen, zodat sprake is
van een reël-e omzetvergroting. (Ter vergelijking: de overeenkomstige percen-
tages voor Gelderland en Nederland. bedragen respektievelijk 2 en 5 %.)

De grroothandel in deze regio nam voor wat betreft de omzetontwikkeling dus
een unieke positie in. In aIIe andere gebied.en bleef de omzetontrvikkeling
achter bij de ontwikkeling van de inflatie.

C'efijk aan d.e nominale toeneming van de omzet in de Nederlandse groothand.el

van 5 % was die in de regio Nijmegen. Iets geringter, maar ruim boven het Gel-
ders genniddelde was voorts de stijqing van 4 % in de kamergebieden Arnhem

en Harderwijk. In het kamergebied Zutphen zien we daarentegen een relat.i-ef
ongunstige omzetontwikkeling van - B ?.

Netto bedri j fsresultaat

Daalde het resultaat van de Nederlandse groothandel in 1980 ten opzichte van

1979 net. cirka 30 3, in Gelderland bleef het resultaat in 19BO nominaal ge-

lijk aan dat, in L979. Binnen Gelderland treffen we deze relatief gunstige
ontwikkeling aan in de kamergebieden van Arnhem en Nijmegen.
In deze gebieden nam het resultaat toe met respektievelijk 34 en 26 e". In d.e

andere kamergebieden bleef de ontwikkeling van heÈ netto bedrijfsresultaat
beneden het Gelders gemiddelde. Zo daalde het ¡esultaat in de groothandel
in de regio Tiel met 16 å en in de regio zutphen net 17 å. Ten opzichte van de

I
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daling van 3O B voor Nederland was dit toch nogi een relatÍef niet onggn-
stige ontr^tíkkelfng. Dit geldt. nÍet voor het Kamergebied Harderwijk waar het
resultaat afnam net 48 B.

Investerlngen

De omvang van de door de groothandel in Gelderland in 1980 gerealiseerde in-
vesteringen (exkl. voorraadvormlng) bedroeg 83 Ê van die in L979. Een daling
dus van 77 z. Voor de totale Nederalndse groothandel bedroeg de daling 12 z.
In vj.er karnergebieden in Gelderland overtrof de procentuele daling van het, in-
vesteringsvolume van de groothandel de genoemde 12 t voor Nederland. Zo ver-
minderde het investeringsvoLume in de regio Tfel met !4 z, in de regio Nijrne-
gen met 23 z, Ín de regio lfarderwijk met 37 t en in het, kamergebied Zutphen
zelfs met 41 *. Relatief gunstig J.s op dit punt het beeld voor 1980 in de

regio Arnhem. Ten opzichte van 1979 werd nominaal 18 3 meer gelnvesteerd.

Werkgelgenheid

Het algemene beeld ten aanzien van d,e werkgelegenheidsontlrikketing in de gro-,--
handelssektor is vrij stabiel. I{e zagen reeds dat het aantal werkzame personen
in 1980 Ín alle gebieden enigszins is toegenomen. Voor Nederland is dat een
toename met 1 å en voor Gelderland met 2 t.
In het kamergebied Harderwijk was d,e procentuele stÍjging het grootst, namelijk
4 ts. Een toeneming van 3 % werd. ondanks d,e ongunstige omzetontwikkeling gerea-
Iiseerd in het, kamergebied Zutphen. rn de overige kamergebieden nam het aantal
personen werkzaam in de groothand,el toe met 1 ?.

Een overzicht van de ontwikkelingen in de sektor groothandel geeft tabel 3.6.

t
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Tabel 3.6. OntwÍkkeling van omzet, netto bedriJfsresultaat, inves-
teringen en werkgelegenheid in de groothandel; indexcl_j-
fers 1980 (1979 = 100)

z A N r GeLd. Ned.

Omzet.

Netto bedrijfsresul-
rnvesteringen taat

Werkgelegenheid

104

52

63

104

92

B3

59

103

104

134

118

101

105

126
'77

101

IL4

84

B6

101

102

100

83

L02

L05

70

BB

L01

þ=
o-

A-
N-
îr=

Harderwijk

Zutphen

Arnhem

Nijmegen

Tiel

-.'1
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*3.5. Detailhandel

De Gelderse detailhandel onÈwikkelde zich in 1980 ongeveer overeenkomstig de

totale Nederlandse detailhandel, althans voorzover het de omzet en de werkge-

legenheid betreft. Op zichzelf zijn de ontwikkelingen ni.et gunstig te noemen.

De omzet daalde ten opzichte van 1979 met 3 I (ongekorrigeerd voor inflatie).
Voor Nederland bedraagÈ dit percentage 4 ?. Het aantal personen \¡rerkzaam in de

detailhandel daalde zowel in Gel-derland als Nederland met 1 eo.

Ten aanzien van het netto bedrijfsresultaat lopen de Gelderse en Nederlandse

ontwikkelingen uiteen. Het resultaat van de Necierlandse detailhandel daalde
met 165 å, tegenover slechts een d,aling van 11 t in Gelderland.
Desalniettemin werd door de Gelderse detailhandel ten opzichte van 1979 naar
verhouding minder geinvesteerd dan door de Nederlandse detailhandel. Voor

Geld,erland daalde het investeringsvolume met 19 t en voor Nederland met 10 ?.

Omzet

De meest gunstige omzetontwikkeling binnen Gelderland werd gerealiseerii i::
het kamergebied Harderwijk. Ten opzichte van 1979 wist de detailhandel nomi-
naal haar omzet te stabiliseren. In de regio Arnhem daalde de omzet met 1 t.
Gelijk aan de vermindering van de omzet, van de Gelderse detailhandel was de

daling in het kamergebied Zutphen. Overigens ís in dit gebied d,e omzetont-
wikkeling van de detailhandel in voedi-ngsmiddelen opvallend. gunstig. Hier-
bij is sprake van een toeneming rnet 11 %.

Beneden het Gelders gemiddelde bleef de ontwikkeling van de omzet in de re-
giofs Nijmegen en Tiel. rn de regio Nijmegen daarde de omzet meb 4 z, en in
de regio Tiel met 10 s.

Netto bedrij fsresultaat

In Gelderland treffen we de sterkste achteruitgang van het resultaat aan in
regio Tlel.:'waar ook de daling van de omzet hei grrootst was. De detailhandel
in dit gebied moest genoegen nemen met een vermindering van het netto be-
drijfsresultaat van 20 E.

,l
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Jn het, kamergebied Zutphen trad een daling van het netto bedrijfsresultaat op

van cirka 14 8. Ðe vermindering van het resultaat lag hiermee iets onder

het Gelders gemiddelde van - 11 B.

Relatief gunstige, ztj het nog steeds afgenomen resultaten werden door de

detailhandel gereallseerd in de overige kamergebieden. In de regio Nijmegen

daalde het netto bedrijfsresultaat nominaal met 6 *, in d,e regio Harderwijk
met 7 I en in de regio Arnhem met 9 8.

Investeringen

Ond,anks de iets betere omzetontwikkeling van de Gelderse detailhandel ten
opzichte van die van de Nederlandse detailhandel en d.e aanmerkelijk minder
ongunstige resultaatontwikkeling, ontvtikkelde het investeringsvolume zich
ongunstiger. Bezien we de investeringsontwikkelingen in de onderscheiden
Gelderse kamergebieden dan blijkt. de relatief grote dalingr in het Gelderse
van 19 I te worden veroorzaakt door de ontwikkelingen in de gebieden van

Zutphen en Tiel. De investeringen in deze gebieden zijn gredaald met 51 en

40 8.

De detailhandelsinvesteringen in de kamergebieden Harderwijk en Arnhem na-
men procentueel iets minder af dan in Nederland. De dalingspercentages voor
deze gebieden bedragen achtereenvolgens B en 9 å.

Het dalingspercentage voor de regio Nijmegen komt overeen met het landelijke
van 10 %.

9üerkgelegenheid

De werkgelegenheid in de detailhandel nam in 1980 af. Voor Gelderland en Ne-

derland komt de verminderíng van het aantal werkzame personen overeen met 1 t.
Ook op dit punÈ geeft het kamergebied van Tiel \Á/eer de meest ongunstige ont-
wikkeling te zien, te ',{eten een daling met 3t.
Een dalíng van 2 B vond plaats ín het kamergebied Arnhem, ondanks de relatief
gunstige omzet- en resultaatontwikkeling.
De procentuele vermindering van het aantal in de detailhandel werkzame per-
sonen ín het kamergebied Zutphen komt overeen met de Gelderse en landelijke
afname.

De omvang van de werkgelegenheid in de detailhandel in de kamergebieden Har-
derwijk en Nijmegen tenslotte bleef stabiel.
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Tabe1 3. 7. OntwíkkeLing van oozêtr netto bedrijfsresultaat, fnves-
teringen en workgêlegenheid in de detailhandeLr index-
cijfers 1980 (t979 - 100)

H ¿t A N r GeLd. Ned.

Omzot,

Netto bedriJfsresul.
Investeringen
?Íerkgelegenheid

100

93

92

100

97

86

49

99

99

91

to4

9B

90

80

60

97

97

B9

81.

99

96

- 65

90

99

96

94

90

00L

tl=
l=
[=
lrf a

rT=

lfarderwiJk

Zutphen

Arnhem

NiJmegen

Tiel

t_
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J.6. Diensten

Ook met. betrekking tot de ontwikkelingen in de dienstensektor doen zich ver-
schillen voor tussen Gelderland en Nederland.
Bij de lezing van de hier gepresenteerde ontwikkelingen voor de dienstensek-
tor dient men zich te bed.enken dat zì.j niet op de gehele dienstensektor be-
trekking hebben. we noemen met name het ontbreken van de overheidssektor,
welke niet in het ERBO-bestand is opgrenomen.

Groothandel en d,etailhandel zijn bovendi_en niet onder de dienstensektor gere-
gistreerd. t'Ie hebben ze apart behandeld in de paragrafen 3.4. en 3.5.

De ontwikkeling van de omzet van de Gelderse dienstensektor is blijkens de

resultaten van de ERBO minder giunstig dan van de dienstensektor in geheel
Nederland.. De nominale omzet van de Nederlandse dienstensektor steeg ten
opzichte van 1979 met 6 % en in Gelderland slechts met 3 ?. Er is dus spra-
ke van een reële omzetdaling.
De ontwikkeling van het netto bedrijfsresultaat vras in het Gelderse daar-
entegen aanzienlijk gunstiger dan in de Nederlandse díenstensektor. Tegen-
over een daling voor de Nederlandse dÍenstensektor van maar liefst I22 Z,

skoort de Gelderse dienstensektor over 19BO erg gunstig met een nominale
stijging van 2 %.

Ook in d.e Gelderse dienstensektor zijn de investeringen in 1980 afgenomen.
De procentuele vermindering komt overeen met die in de Nederlandse diensten-
sektor, van cirka 15 å.

Het aantal werkzame personen in de beschouwde Gelderse dienstverlenend.e be-
drijven steeg ten opzi-chte van L979 met 2 *. Deze toeneming overtrof daarmee

die voor Nederland, t^¡aar het aantal personen werkzaam in de dienstensektor
steeg met 1 t.

!{e merken op dat de procentuele omzetgroei van 3 t in de Gelderse diensten-
sektor niet uitkomt boven die in de industrie. De omzetgroei in de industrie
is selfs iets hoger, namelijk 4 z. !{el was de ontwikkeling van het aantal
werkzame personen in de dienstensektor gunstiger. In de industrie bleef het
aantal werkzame personen in 1980 gelijk, in de díenstensektor nam het aantal
werkzarne toe met 2 8.

We zull-en nu de ontwikkelingsverschillen tussen de Gelderse kamergebieden
nader bezien.
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4mzet

De ten opzichte van de landelijke dienstensektor achtergebleven omzetontwik-

keling in de Gelderse dienstverlenende bedrijven in 1980 blijkt vooral het
gevolg geweest te zijn van een relatief geringe omzetgroei in de diensten-
sektor in kamergebieden Arnhem en Nijmegen. In de regio Arnhem was de no-

minale groeL 2 %. fn de regio Nijmegen groeide de omzet overeenko¡üstig het
Gelders gemiddelde van 3 t. Ten opzichte van.het landelijk cijfer van 6 8.

blijft d.e groei juist in de stedelijke gebieden met een omvangrijke diens-
tensektor achter.
De hoogste omzetgroei. werd gerealiseerd in de regio Tiel, wa,ar de groei
overeenkomt met de l-andelijke van 6 B. Boven het Gelders gemiddelci..: lag voorts
de omzetgroei in de kamergebieden Harderwijk en Zutphen met toenan.'...¡ r¡an 5

en 4 %. Evenwel bleef ook in deze gebieden de groei achter bij het lande-
li jke gerniddelde.

In tabel 3.8. zijn per kamergebied de verschillende branches vermeld op ba-
sis van een positieve of negatieve afwijking van de omzetontwikkeli,.., ..-..i;1

opzichte van zowel het Gelders als het Nederlandse gemiddelde in de diens-
tençektor. Het overzicht geeft daarmee aan voor welke branches sprake is
van een regio-specifieke ontwikkeling.

Netto bedri'i fsresultaat

De procentuele ontwikkeling van het netto bedrijfsresultaat in de Gelderse

kamergebieden verliep bepaald niet parallel met de omzetont\,rikkeling, het
beeld is eerder andersom.

De ontwikkeling van het netto bedrijfsresultaat voor de dÍenstensektor
blijkt juist in de kamergebieden Nijmegen en Arnhem het meest gunstig t.e zijn
geweest.

De regio Nijmegen kwam zelfs tot een nominale stijging van 9 t, met andere

woorden tot een reële groei van cirka 2 8. De toename in de regio Arnhem

bedroeg 6 ?.

I
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Tabel 3.B.

Horeca

Publiekverzorgend anbacht
Transport
Overige diensten
Makelaardij en onroerend goed.

Zakelijke diensten

overzicht van dienster¡branche.s per Kamergebied., waarin de omzetonÈwikke-
ling ån 1980 ten opzieh.te van 1979 ongunstiger (-), danwel gunstiger (+)
was dan de gemiddeld.e omzet ontwikkeling van zowel de Nederlandse als
Gelderse branches rndexcijfers 1990 (lg7g = 100)

A
¡fed. celd. + + + + +

t04

LO4

106

106

8B

107

103

102

ro4

105

B4

105

100

99

99

101

101 105 LO2

100

101

108 100

93

TNzH

90

109

89 81

103 L04

to7

109

ll=

f,=

N-
m-

Harderwijk
Zutphen

Arnhem

Nijnegen

Tiel

È
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Het meest ongunstig ritas de ontwikkeling van het resultaat in het kamergebÍed

Harderwijk, daar daalde het resultaat ondanks de relatief gnrnstige omzetont-
wikkelinq met B t. Hetzelfde geldt voor de dienstensektor in het kamergebied
Tiel, waar het netto bedríjfsresultaat nominaal net 5 t daalde.
In het kamergebied Zutphen bleef het netto bedrijfsresultaat nominaal op

hetzelfde nivo als in 1979.

InvesterÍngen

De door de Gelderse d,ienstensektor gepleeqde investeringen zijn in 1980 -
evenalÈ landelijk het geval h¡as met ongeveer 15 * gedaald ten opzichte van
1979.

Ten aanzien van de investeri.ngen neemt de dienstensektor in het kamergebied

Zutphen een uitzonderlijke positie in met een stijging van het investerings-
volume van 17 8. Vooral de investeringen van de horeca namen hier sterk toe,
alsook die van transportbedrijven.
In de overige gebieden daalde het investeringsvolume: in het kamergebied
Nijmegen met 15 3, in het kamergebied Arnhem met 27 * en in het kamergebied
Harderwijk met 28 z. De relatief meest ongrunstige ontwikkeling geven de in-
vesteringen te zien j-n het kamergebied Tiel. Daar trad een daling op van

43 z.

lVerkgelegenheid

Ten aanzien van de ontwikkelingen van het aantal !{erkzamen personen in de

beschouwde dienstv.erlenende bedrijven zien we voor de kamerqebieden een

soortgelijk beeld als ten aanzien van de omzetontwikkeling. Beter dan de

gemiddelde Gelderse ontwikkeling waren de ontwikkelingen in de reqio Harder-
wijk, Zutphen en Tiell onder de gemíddelde Gelderse qroei van 2 * bleven de

kamergebieden Arnhen en Nijmegen.

In de gebieden van Harderijk, Zutphen en Tiel nam het aantal in de diensten-
sektor werkzame personen in 1980 toe met drie procent en in de regio Arnhem

met 1 g.

lr
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Ðe dienstensektor in het kamergebied NiJnegen evenwel neemt qua werkgelegen-
heidsontwikkeling een relatief ongunstfge positie ln. Het aantal werkzame
personen daalde ten opzichter¡an 1979 rnet 1 s.

In tabeL 3.9. is per kanergobied een overzicht gegeven.van de dlensten-
branches met een in zekere zin reEíos¡recifieke werkgelegenhefdsontwikkelJ-ng.
Het' kriterium daarvoor is een van de Gelderse en Nederlandse ontwikkeling
in deze branches afwijkende ontrôrikkeJ-ing in het k'anergebied.

t_.
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Tabe1 3.9.

Horeca

Publiekverzorgrend ambacht

Transport

Overige diensten
Makelaardij en onroerend goed

Zakelijke diensten

Overzicht van dienster¡branches per kanergebied waarvan de werkgeleqen-
heidsontwikkeling in 1980 ten opzichte van 1979 ongunstiqer (-) danwel
gunstiger (+) was dan de gemiddelde werkgelegrenheids-ontwikkeling in deze
branches in Nederland en Gelderland rndexcijfers 1980' (t979 = 100)

z A N T
Ned. Geld. + + + + J.

101

101

100

106

Õt

742

101

100

103

105

96

101

100 102

L02

105
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9B
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97 tt2

96

9L

to2
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108 100

t02

100
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Tabel 3.10. OntwikkelXng van o¡ûzet, netto bedriJfsreeultaat,, inves-
teringen en werkgelegenhel.d in de dienEtensektor; index-
cijfers 1980 (t979 = 100).

H z A N T GeLd. Ned.

Omzet

Netto bedriJfsresul.
Investeringen
lferkgelegenheid

105

92

72

103

t04

100

tL7

103

LO2

106

73

101

103

109
'85

99

106

95

57

I02

1.03

102

B5

L02

1.06

-22
B6

L0L

ll=
o-

[=
\f=
m-

HarderwiJk

Zutphen

Arnhem

NiJmegen

Tlel

¡
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3.7. De ontwikkelingen per kamerregio in hoofdlijnen

In het voorgaande is ruime aandacht besteed aan enkele ontwikkelingen in
de afzondertijke Gelderse kamergebieden. Vte hebben hierbij vooral gelet

op de intra-regicnale verschillen in de ontwikkelingen per sektor binnen

Gelderland. De ontwikkelingen in de kamergebieden zijn bovendien per sek-

tor vergeleken met de provinciale en landelijke ontwikkelingen.

Het resultaat van de beschouwde afzonderlijke. sektorale ontwikkelingen per

kamergebied staan vermeld in tabel 3.11.

Op basis van deze totale ontwikkelingen per kamergebied en de voorgaande

beschouwingen geven üre per kamergebied een.samenvattend overzicht van de

belangri jkste regionale bedrÍj fsontwikkelingen.

Harderwijk

In het kamergebied Harderwijk bteef de ontwikkeling van de omzet, ondanks

de relatief grunstíge errportontwÍkkeling, enigszins achter bij de provinciale

en landelijke omzetontwikkeling. In vergelijking met de andere kanergebieden,

Gelderland en Nederland v¡aren, zoals r^re zagen, de onzetontwlkkelingren in de

landbouw en de industrie in dit gebied het slechts (tabe1 3.1 en 3.5 ).
Ten opzichte van Nederland is de Gelderse ontwikkeling van lneL netto bedríifs*
TesuLtaat veel minder ongtrnstig geweest, dit geldt dus ook voor het kamerge-

bied HarderwÍjk. Binnen het Gelderse evenwel was de ontwikkeling van het be-

drijfsresultaat in dit kamergebied het meest ongunstig. b¡e noemen in dit ver-
band met name de - ten opzichte van de andere Gelderse regio's - ongunstige

resultaat-ontwikkelingen van de dienstensektor en van de groothandel (tabet

3.10 en tabel 3.6 ). Daarnaast bleef ook de resultaatontwikkeling van de

industrie (inklusief de bouwnijverheid) beneden het Gelders gemiddelde.

De ontwikkeling van de iru;estetùngen verliep in het kamergrebied bijzonder on-

gunstf-g. Vooral de investeringen in de industrie (inklusief de bouwnijverheid)

zíjn sterk gedaald.

De üe"kgeLegenheid tenslotte bleef in 1980 op hetzelfde nivo als in 1979. Er

is zelfs sprake van een lichte stijging. Íùe zagen dat met name de landbouw-

sektor, de dienstensektor en de groothandel op dit punt positieve alsook de -

'-t
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Tabel 3.11. .Nou:Lnale- ontwikkeling 'in het, bedri3tsleven per Kanerge-bied va¡¡ omzet, exBort., netto bedrijfsresultãat en inves-
ffiåiqçår3"rg6o"?Tg*bo:tigg.,van de werkseresenheid; in_

H L A N T GeLd. Ned,

Omzet

Export

Netto bedrlJfsresul.
Investeringen

Vferkgrelegenheid

101

tt4
B4

16

:t00,4

99

93

92

B3

L00,7

103

106

1oo

69

99,9

ta2

100

103

9l
99,5

107

100

84

78

99,2

102

L00

95

6_0

700, L

L03

107

32

BL

LA0, L

Kanergebieden:

H = HarderwiJk

Z = Zutphen

A = Arnhem

N = NlJmegen

T = Tiel
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len opzichte van de andere kamerregio's - relatief gunstigste ontwikkelingen

te zien gaven met een groei van het aantal werkzame personen van respektieve-
lijk 4,3 en 4 procent (tabel 3.1 , 3.10 en 3.6 )

Zutphen

In de kamerregio Zutphen was de ontwÍkkeling van de omzet relatief het meest

ongunstig. Dit, werd vooral veroorzaakt door de omzetontwikkeling in de sektor
groothandel(die haar e>çort naar het buitenland zag dalen) (ta¡et 3.e)

Uit de vergelijking van de omzetontwÍkkeling in de landbouwsektor in de ver-
schillende regio's bleek overigens dat juist in dit grebied de land,bouw de

relatief gunstigste onzetontwikkeling realiseerde, ook ten opzichte van Neder-

land (Èabel 3.1 ) De export van de land- en tuinbouhr nam ten opzichte van

1979 toe net 19 procent.
De ontwikkeling van het netto bedrijfsz.esuLtaat kwam in deze regio vrijwel
overeen met d.e provinciale ontwikkeling. Met name de industrie skoordr *Ð

dit. punt relatief gn:nstig (Èabel 3.5 ). opmerkelijk is evenwel dat de land-
bouwsektor ondanks de relatief gnrnstigste omzetonÈwikkeling, d,e relatief meest

ongnrnstige resultaatontwikkeling te zien geeft in vergelijking met de landbouw-

resultaten in de andere regio's en Nederland.

Ten aanzien van de ontwikkeling van het totale inuesteringsuolume is de situa-
Èie in het ka¡nergebied vrij gr:nstig, dat wil zegqen dat de daling van de inves-
teringen relatief beperkt bleef. Uitzonderlijk is in dit verband de gunstige

investerl-ngsontwikkelinq in de dienstensektor (tabel 3.10 ) . Hiertegenover
staat evenwel dat de ontwikkelingen van de investeringen in de groothandel

en de detailhandel ten opzÍchte van de andere kamergebieden en Nederland rela-
tief het meest ongr-urstig u¡aren. (tabel 3.6 en 3.7 ).
Het kamergebied Zutphen geeft een posÍtlef beeld te zien met betrekking tot de

ontwikkeling van de uerkgeLegenheid. Ten opzichte van Nederland en de andere

Gelderse kamerregio's was de ontwikkeling zelfs het meest gmnstig. Met name

de dienstensektor en de groothandel geven ten opzÍchte van deze sektoren in de

andere Gelderse regiors en Nederland relatief grunstige ontwikkelingen te zien,
met groeipercentages van 3 procent, (tabel 3.10 en 3.6 ). ttet aantal personen

dat werkzaam Ís in de detailhandel daalde met 1 procent.

'.:t

1s3



stichting Economisch Technologisch rnstituut voor Gelderrand

Arnhem

In het kamergebied Arnhem kwamen de totale omzet- en exportontwikkeling over-
qen met de landelijke ontwikkelingen. Voor wat, de omzet- en exportontwikke-
lingten betreft gaat deze overeenkomst tussen de regio en Nederland ook op voor
de industrie (tabel 3. 5 )

De regio Arnhem valt evenwel op door de relatief achtergebleven omzetontwikke-
ling in de dienstensektor. Ten opzichte van andere Gelderse regiots en Nederland
was de omzetontwikkeling van de dienstensektor in deze regio zelfs het ongun-

stigst, zL) heÈ dat in nominale zin nog al-t,ijd sprake v/as van een omzetstijging
net 2 procent (tabet 3. 10 ). Behalve de omzetontwikkeling in de industrie
waren ook de omzetontwikkelingen in de land- en tuinbouw en de detailhandel
relatief grunstig ten opzichte van d,e overeenkomstige ontwikkelingen in de andere

Gelderse regio's en Nederland (tabel 3.1 en 3.7 ). voor de land- en tuin-
bouw konstateerd.en we een toename van de export van maar liefst 40 procent.
De ontwikkeling van het netto bed.rijfsresuLtaat in het kamergebied was gunstig
in vergelijking met de andere ond,erscheiden regio's. In alle sektoren was de

resultaatontv¡ikkeling gunstiger dan wel minder ongunstig dan provinciaal en

Iandelijk het geval v/as met uitzondering van de industrie waar de resultaatont-
wikkelinq onder het Gelders gemiddelde bleef (tabel 3.5)

Opvallend gunstig was de resultaatontwikkeling in de land- en tuinbouw, de

groothandel en de dienstensektor (tabel 3.1 , 3. 6 en 3.10 ) .

De dating van het inuesteringsuoLume die zich ook in het kamergebied Arnhem

voordeed was groter dan landelijk het geval was en ook groter dan in de kamer-
regio's Zutphen, Nijnegen en Tiel , met name door d.e terugrval van de investe-
ringen in de industrie (tabel 3. 5 ) . Oof de dienstensektor bleef op dit punt
beneden het Gelderse en landetijk gemj-ddelde voor deze sektor. (tabel 3.10)
Ten aanzien van de detail- en groothandel konstateerden we dat deze sektoren
juist in deze regio de relatief gunst,igste investeringsontwikketing te zien
geven (ta¡et :. Z en 3. 6 ).
oe uerkgeLegenheid in het karnergebied Arnhem bteef gehandhaafd op het nivo van

1979. WeI zient€ een afname van het aantal personen werkzaam in de detailhandel
ter grootte van 2 procent. In de groothandel steeg het aantal arbeidsplaatsen
met 1 procent

De groei van het aantal arbeidsplaatsen in de dtenstensektor bleef beperkt tot
1 procent.
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_NiJmeqren

De ornzetontt¡íkkelíng in het kamergebied Nijnegen komt overeen met de Gelderse

omzetont\¡ikkeling en vrijwel met de landelijke.
In vergelÍjkinq met de andere Gelderse karnergebieden was de industriële om-

zetontwikkeling qrunst,ig. De ontr^rikkeling was dezelfde als in de landelijke
industrie en die in het kamergebied Arnhem. (tabel 3.5.).
Ten opzichte van de overeenkomstige sektor in de andere Gelderse kamergebieCen

en Nederland was de omzetontwikkeling in de land- en tuinbouw relatief ongun-

stig. ook de omzetontwikkeling in de dienstensektor bleef - evenals in de

regio Arnhem wat achter bij de landelijke ontwikkeling, Çtabef 3.1. en 3.10).
De ontwikketing van het netto befu"ijfsresuLtaat was in dit kamergebied, grunati-

ger dan in overig Gelderland en veel- gnrnstiger dan in Nederland. Ten opzichte
van de overige kamergebieden en Nederland is de positie van iedere sektor in
deze regio op dit, punt relatief g.unstig, zo niet het gnrnstigst, met uitzon-
derinq van de agrarische seJttor. Zonder meer positief was de resultaatontwik-
keling in de groothandel en de dienstensektor (tabel 3.6 en 3.10 ).
ook de ontwikkeling van lnet- inuestet4ngsooLume was in deze regio het grunstigst.
Dit is met name het gevolg van een slechts qeringe daling van de industriël-e
investeringen in de reqio ten opzichte van de andere regio's. Ook was de ont-
wikkelingvan het investeringsvolume in de agrarische sektor grunstig (tåèl 3.5;3.10)

De üerkgeLegenhedd ln het kanergebied Nijmegen bleef in 1980 nagenoeg gelijk.
opmerkelijk is evenwel dat het aantal personen werkzaa¡n in de dienstensektor
Iicht daalde' terwijl juist daar in de andere Gelderse regÍo's nog een toeneming
van het aantal arbeidsplaatsen werd gerealiseerd, (tabel 3.10 ).
De ontwikkeling van de werkgelegenheid in de detailhandel was 1n deze regio
juíst relatief gunstigr. Terwijl in de andere regiors en in Nederland het
aantal werkzame personen in de detailhandel daalde, bleef het in de regio
NÍjmegen stabiel (tabel 3.7 ).
Het aantal arbeidsplaatsen in de industrie daalde met 1 procent.

Tiel

Het kamergebieC Tiel werd in 1980 gekenmerkt door een grrnstigre ontwikkeling
van de omzet zelfs de relatief gunstigsÈe. In tegensÈelling tot de omzet-
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ontwikkeling in de andere Gelderse regi-ors en Ned.erland vond geen reële da-
ling van de omzet plaats (tabel 3.5.). We konstateerden een gunstige omzet_
ontwikkeling voor de groothandel, alsook voor de agrarische sektor (ta¡et
3.6. en 3.1.).
Daarnaast werd ook door de dienstensektor in dit gebíed een relatief qunsti-
ge en binnen de Gelderse dienstensektor zelfs de gunstigste omzetontwikke-
ling gerealiseerd (tabel 3.10. ) .
!{e zagen overigens dat het tegenovergestelde geldt voor d,e detailhandel
(ta¡et 3.7.). ook de omzetontwikkelingr in de industrie bleef achter bij het
gemiddelde voor de Gelderse en landelijke ind,ustrie, met een relatief onguns-
tige ontwikkeling van de export (tabel 3.5.).
De ontwikkeling van het netto bedríjfsresuLtaat r¡¡as ten opzichte van de ande-
re Gelderse kamergebieden in deze regio het slechtst, met name als gevolg van
de resultaaÈontwikkeling in de industrie, en de detailhandel (ta¡et 3.5. en
3.7.). ook bleef de resultaatontwikkeling van de dienstensektor achter bij
het gemiddelde voor de Gelderse dienstensektor (tabel 3.10).
De ontwikkeling van het íntsest'eríngsuoLume in het kamergebied Tiel was min-
der ongunstig dan voor de provincie als totaal, met name als gevolg van de
gepleegde investeringen in de industrie, welke ten opzichte van 1979 slechts
weinig zijn afgenomen. (Hetzelfd,e zagen we met betrekking tot de industriële
investeringen in het kamergebied Nijrnegen). Ðe regío Tiel valt evenwel even-
zeer op door de relatief ongunstige ontwÍkkeling van d,e investeringen in
de dienstensektor en de detailhandel (tabel 3.10 en 3.7.).
op het punt van d,e wez'kgeLegenVteid was d,e ontwikkeling in 1980 in het, kamer-
gebied relatief het ongunstigst.
ook hier zienwe vteer een relatief ongunsÈige ontwikkeling in d.e detailhandel.
Het aantal werkzame personen in deze sektor daalde met 3 I (tabel 3.7.).
Voorts geeft de agrarische sektor een (relatief grote) dalÍng te zien van 2 *
(tabet 3.1.).
Het aantal werkzame personen in de industrie nan met I t af. In de díensten-
sektor steeg het aantal werkzame personen evenwel met 2 ? en in de groothan-
del met 1 %.

Per saldo nam het aantal werkzame personen in het kamergebied af met 1 t.
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ÐÍjlage

In deze bijlage zijn de regionale verschill-en in de ontwikkeling van omzet,

netto bedrijf,sresultaat, fnvesteringen en werkgelegenheid visueel Ín beeld ge-

bracht
Het graat hierbij om een plaatsbepaling van de regio's ten opzichte van elkaar

op basis van inter-regionale ontwikkelÍngsverschillen.
Op deze wijze is een snelle oriëntatie nogeli'jk met betrekking tot relatieve
verschillen in de ontwikkelingen tussen de regiors.

Ten behoeve van deze onderlinge plaatsbepaling van de regio's is per ontwik-

kelingskriterium (omzet, netto bedrijfsresultaat, investeringen, werkgelegenheid)

een skore toegekend aan de regío opbasis van de gekonstateerde procentuele

ontwikkelingen in 1980.

De skore bedraagt minimaal 0 en maximaal 100. Deze twee waarden worden toegekend

aan de regio's met d.e respektievelijk meest ongunstige en de meest çnrnstige
ontwikkeling. Voor de overige regiors wordt de plaatsbepaling op de aldus

verkregren schaal van 0 tot 100 bepaald door de verhoudLng tussen enerzijds het

verschil in ontwikkeling van deze regiols en de laagst skorende regio en ander-

zijds het maximaal gekonstateerde verschÍl in ontwikkeling tussen de laagst
en hoogst skorende regio. Íte kunnen dit üreergeven met de volgende formule.

SKORE ",.*, 
--"

H -L x 100
R)

9,laarbij: !rl- = I{erkelijke procentuele onÈwikkeling voor d.e regio
¡(

L = Laagste üraargenomen procentuele ontwikkeling
H = Hoogste $raargenomen procentuele ontwikkeling

op deze wijze zijn skores berekend voor d.e 5 kamergebieden in Gelderland,

de provincie Gelderland en Nederland, en wel met betrekking tot de procentuele

ontwikkeling van omzet, netto bedriJfsresultaat, investeringen en werkgelegen-

heid. (1980 ten opzichte van IgTg). We wijzen erop dat een relatief gunstige
ontwikkeling niet overeen hoeft te komen met een werkelijk (absoluut) grunstigre

ontwikkeling, evenals een relatief
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ongunstige ontwikkeling nÍet het,zelfde hoeft te zijn als een werketijk onguns-
tige ontwikkeling. Door mÍddel van een indexcl.jfer, waarbij !979 = 100, ver-
melden we daarom steeds de werkelijke procentuele (nomínale) onthrikkeling
voor de laagst en hoogst skorende regio.

De technlek van standaardskores leent zich in principe voor het opsporen van

samenhangen. Samenhang is aanwezÍg wanneer de regio's voor twee ontvrrikkelings-
kriteria in dezelfde mate skoren, danwel tenminqte overeenkomstige relatleve
posities innemen. Op basÍs van de beschouwde gegevens welke slechts betrekking
hebben op de ontwikkelingen in één jaar, zijn in theorie samenhangen niet waar_
schijnlijk, uitgezonderd die tussen de ontwikkeling van de omzet en het net,to
bedrijfsresultaat- op dit punt kan evenwel een,-eenduidig verband niet worden
gekonstateerd, althans niet op het geaggregeerde nivo van sektonen.

I
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RELATIE\E VERSCËILLEN IN DE REGIONALE ONTÍÍTKKELING VAN EEN VTERTAL EKONOMISCHE
GROOTHEDEN. (Tussen haakjes: de laagste en hoogste, waargenomen procentuele

ontwikkeling; t979 = 100 )
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