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A 1. Arbeídsmarkt

O. SA¡ÍENVATTING

De werkloosheid in Gelderland is in de afgelopen jaren sterker toegeno-

men dan geniddeld in Nederland. In 1983 had 18,5 procent van de Gelder-

se beroepsbevolking geen baan tegen 17 procent landelíjk. De werkloos-

heid is niet gelijkmatig over de provincie verdeeld. In het werkloos-

heidscijfer wordt de slechte situatie van de regio Arnhen/Nijmegen ver-

sluierd door de relatief gunstige situatie op de Velur.¡e dat met een

werkloosheidspercentage van 14 procent ruim 3 procent onder het lande-

lijke cijfer blijft. Het werkloosheidspercentage in de regio Arnhem,/

Nijuregen daarentegen is gestegen Eot 2216 procent.

Sinds 1980 wordt de stijging van de werkloosheid niet alleen veroor-

zaakt door de toename van de beroepsbevolking maar evenzeer door de af-

name van de werkgelegenheid.

Ivtet betrekking tot de vier Gelderse COROP-gebieden merken we het vol-
gende op.

De Velure valt op door een relaèief lage werkloosheid, een relatief
gunstige werkgelegenheidsontwikkeling en een relatief hoge bevolkings-

groei door migratie.
De regio Anheq,/t{ijregen kent, daarentegen een bijzonder hoge werkloos-

heid en een relat.ief ongunstige ontwikkeling van de werkgelegenheid.

Kenmerkend voor de Àchterhoek is de relatief onEr:nstige ontwikkeling

van de werkgelegenheid. Door geringe groei van de beroepsbevolking,

komt, de werkloosheid toch nog overeen met het landelijke gemiddelde.

ã¡idrest 6glderland kent een konbinatie van een relatief gunstige werk-

gelegenheidsontwikketing en een relatief sterk st,ijgende beroepsbevol-

king. De uitgaande pendel is aanzienlijk.



.I. !{ERKLOOSHEID

Groot is de omvang en daarmee het probleem van de werkloosheid. In Gel-

derland vÍaren gemiddeld in 1983 99.500 mensen zonder werk.

De st.ijging van de werkloosheid vindt struktureel vooral zijn oorzaak

in de sterke giroei van de beroepsbevolking. Ook voor de toekomst blijft
die groei een belangrijk gegeven voor de arbeidsmarkt.

Vanaf 1980 neemt de werkloosheid behalve door de stijging van het. ar-
beidsaanbod ook toe door de sindsdien ingezette daling van het aanÈal

arbeidsplaatsen. De daling van de werkgelegenheid is kwa omvang van de-

zelfde orde als de stijgíng van de beroepsbevolking. Een voortzetting

van de daling van het aantal arbeidsplaatsen in de huidige omvang is

vooralsnog niet waarschijnlijk. Bepalend voor de toekomstige ontwikke-

ling van de werkloosheid fijkt daarom vooral de groei van de beroepsbe-

volking. Ln paragraaf 2 besteden we aandacht aan deze ontwikkelingen.

Aan de ontwikkeling van de werkgelegenheid besteden we aandacht in pa-

ragraaf 3.

reqionale werkloosheidskomponent*

Het werkloosheidspercentage in 1983 bedroeg gemiddeld 18r5 procent. Hoe

sterk de werkloosheid in korte tijd is gestegen blijkt, als het huidige

cijfer vergeleken wordt met het percentage uit 1979. Toen bedroeg het

werkloosheidscijfer 5 procent.

Het gemiddelde werkloosheidspercent,aEe voor Nederland in 1983 was 17r1

procent, tegen 5r1 procent ín 1979.

Uit. de bovenstaande cijfers blijkt dat de werkloosheid in Gelderland

sterker is toegenomen dan gemiddeld in Nederland. De Gelderse werkloos-

heid heeft in 1983 een regionale komponent van bijna 1 15 procentpunten.

Dat geldt zowel voor de werkloosheid onder mannen als die onder vrou-

wen: respektievelijk 112 en 2 procentpunten. tvlet een regionale kompo-
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nent van 3 procentpunten is ook de jeugdwerkloosheid in Gelderland 9ro-

ter dan in Nederland¡ ruim 30 procent van de Gelderse jongeren tot 24

jaar, is zonder baan.

Tussen de vier Gelderse COROP-gebieden bestaan grote verschillen in de

werkloosheid. De minst ongr:nstige situatie ôoet zich voor op de Veluwe.

Zijn de werkloosheidspercentages voor Gelderland en Nederland in 1983

respektievelijk 1815 en 17r1 procent, voor de Veluwe is dat 1413 pro-

cent. Bijzonder hoog is de werkloosheid daarentegen in de regio Arnhen/

Nijmegen. In 1983 was gemiddeld 2216 procent van de afhankelijke be-

roepsbevotking werkloos.

Ook de werkloosheid in Zuidwest-Gelderland en in de Achterhoek over-

treft het landelijk gemiddelde, zLi het in veel mindere mate.

In tabel 1 zljn de verschillen tussen de werkloosheidspercentages van

de Gelderse regiors en het landelijke perentage vermeld. Behalve voor

1983 staan ook de regionale kom¡nnenten vermeld die betrekking hebben

op 1979 en 1981. Gekonstateerd moet worden dat de positÍe van Gelder-

land in het landelijk geheel is verslechterd. Bovendien is het zo dat

dit geldt, voor alle deelgebieden, met uitzondering van de VeluYæ.

Tabel A 3/1 Regionale komponenten in de werkloosheid, GeI-
derland, Gelderse CoROP-gebiedeni 1979, 1981,
1983 ( jaargemiddelden)

1979 1981 1 983

Veluwe

Achterhoek

Arnhem/Nijmegen

Zuidwest-Gelderland

- 2r1

- 1r2

-2
- 0r5

- 2r8

- 0r4

+ 2r2 + 3r2

+ 0r5

+ 0r7

+ 5r5

+ 1r3

Gelderland - 0r 1 + 0r7 + 1.4

lferkloosheids-
percentage Nederland 51 1 t 9rl t 17,1 zi

t.

I

I

3



r

2. BEROEPSBEVOLKING

In de tweede helft van de jaren zeventig groeide de beroepsbevolking in

ons land met gemiddeld 1r3 procent per jaar. De groei van de Gelderse

beroepsbevolking kwam hiermee overeen. opvallend in Gelderland is wel

dat de groei van de mannelÍjke beroepsbevotking sterker was dan lande-

lijk, terwijl die van de vrouwelijke beroepsbevolking achterbleef.

Het aantal mannelijke beroepspersonen nam vooral sterk toe in Zuidwest-

Gelderland en op de Veluræ. De achÈerblijvende groei van de vrouwelijke

beroepsbevolking bfijkt. zÍch met uitzondering van de regio Arnhent/Nij-

megen in heel Gelderland te hebben voorgedaan. In de Achterhoek was de

groei van de vrouwelijke beroepsbevolking het. kleinst.

De toename van de totale beroepsbevolking was tussen 1975 en 1979 rela-

tief groot in Zuidwest-Gelderland en relatief gering in de Achterhoek'

Zie tabel 2.

Tabel A 3/2 Gemiddelde jaarlijkse groei van de beroepsbevol-
king in de periode 1975 tot en met 1978; Gelder-
land, Nederland, Gelderse CORoP-gebieden; in
procenten

I
{

Veluwe Achter- Arnhem,/ Zuidwest Gelder-
hoek Nijmegen Gelder- Iand

land

Neder-
Iand

Mannen

Vrouwen

TotaaI

0rg

2'5
1r3

0r5

3r3

113

1r0

215

114

or7

112

0rg

0r6

312

1'4

114

2'2
116

TotaaI

omvang beroepsbevotking per 1-1-1979
x 1 .000

1go12 125,5 22511 6119 602,7 5.188,0

Naar het zich laat aanzien zet de gÏoei van ôe beroepsbevolking in de

eerste helft van de jaren tachtig onverminderd voort. Uit voorlopige

C.B.S.-cijfers kan worden opgemaakt dat de groei van de beroepsbevol-

king zelfs hoger zal zijn dan in de tweede helft van de jaren zeventig.
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In de Gelderse kontekst gaat het daarbij om een toename ureÈ 17 à 18

duizend beroepspersonen per jaar. Dat is een groei van ruim 2r5 pto-

cent. Het voorlopige karakter van de thans beschikbare cijfers maakt

het niet mogelijk konklusies te trekken met betrekking Èot verschillen

in ontwikkelingen op dit punt tussen Gelderland en Nederland' Erg giroot

zullen de verschillen vermoedelijk niet zijn'

Vtat opvalt is vooral het grote aantal vrouwen in de leeft'ijd van 25 tot

49 jaar dat toetreedt tot de arbeidsmarkt. De toename van deze katego-

rÍe zou landelijk ongeveer 10 procent per jaar bedrê$€llo verwacht mag

trorden dat ook de Gelderse arbeidsmarkt wordt gekonfronteerd met ten-

minste een zelfde forse toename van de vrouwelijke beroepsbevolking,

overeenkomend met cirka 12.000 beroepspersonen per jaar. Omdat in Gel-

derland in 1979 nog sprake riras van een geringere mate van deelneming

door vrouwen aan het arbeidsproces is bovendien een zeker inhaaleffekt

niet onlrùaarschijnlijk. In tabel 3 hebben we de Gelderse en landelijke

dee lnemingspercentages verme ld.

Tabel A 3/3 Beroepsdeelnemingspercentages' Gelderland en Ne-
derland¡ 1979 (bevolking 15'64 jaar)

Gelderland Nederland

l4annen

Vrourten

'79,5

3119

78 r4

34,5

Totaal 55,4 56,'l

Bevolkinqsgroei en migratie

Een relevant gegeven dat nau¡t verband houdt met de groei van de be-

roepsbevolking is vanzelfsprekend de groei van de totale bevolking. De

Gelderse bevolking is vanaf 1979 tot, en met 1982 gemiddeld iets sneller

gegroeid dan de landelijke. Voor Nederland is het gerniddelde jaarlijkse

groeipercentage 016, voor Gelderlanù O'7 '
Binnen Gelderland zijn de verschilten groter. Opvallend is vooral dat

de hoogste groei zich voordoet op de Veluwe. (Zj.e tabel 4).De regio
5



Tabel A 3/4 Gemiddelde jaar
de periode 1979
derland, Gelder

lijkse groei van de bevolking in
tãt en met 1982; Gelderland, Ne-

se COROP-gebieden; in Procenten

Veluwe Achter- ArnheV Zuídwest Gelder-
hoek Nijmegen Gelder- l-and

land

Neder-
land

Gelder- Neder-
land land

t

I

t
ri.

1,0 0r4 0r5 0r8 0r7 016

Arnhem/Nijmegendaarentegenblijftmet0'5procentperjaarzelfsonder
hetGelderseenlandetijkegemiddelde.NadeVeluweheeftZuidwest-Gel.
derlanddehoogstebevolkingsgroeigekend.Detoenamebedraagt0,Spro-
centperjaarindeperiode,lgTgtot,enmet'lgS2.IndeAchterhoeknam
de bevolking toe met 0r4 procent per jaar'

rn taber 5 is weergegeven in hoeverre de bevolkingsgroei Per coRoP-ge-

bied een gevolg is van migratie'

Tabel A 3/5 Geniddelde jaarlijkse groei van de bevolking in
ãã p"ri"ae ìszg tót en met 1981 ars gevolg van

mig-ratie; Gelderland, Nederland, Gelderse CoRoP-

gebieden¡ in Procenten

Veluwe Achter- Arnhem,/ Zuidwest-
hoek Nijmegen Gelder-

Iand

or4 oro Q'2 0'2 0r2 or2

Uittabel5blijktöatdeinv}oedvanmigratieopdebevolkingsgroeiop
deVeluwenogsteedshetgrootstis.DeontwikketinginderegioArn-
heur/Nijmegendaarentegenwijktinditopzichtnietafvandegemiddelde
Gelderse en randelijke ontwikketing, zodat van een oPvang resulterend

ineenextragroeigeensPrakeis.I'nZuidwest-Gelderlandispersaldo
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eenvestigings-overschotgerealiseerd.DeÀchterhoekkendeeeneven-
wicht tussen het aantal vestigers en vert'rekkers'

Het vestigingssaldo van de provincie in totariteit is de afgelopen ja-

ren sterk gedaald. rn 1g7g en 1gg0 bedroeg het vestigingssaldo nog

jaarlijkscirka5.500Personen,inlgSlenlgS2washetgedaaldtot
respektievelijk 2.2OO en 1'200 personen'

Toekomsti qe ontwikke linq beroepsbevolking

Degroeivandeberoepsbevolkingvormteenbelangrijkgegevenvoorde
arbeidsmarkt in de komende jaren'

LandetijkneemtindeperiodelgE3t'otenmetlgSgderelevantebevol-
kingkategorie van 15 tot, 65 jaar (de potentiële beroepsbevolking) net

gemiddetd 0r9 procent per jaar toe*' Rekening houdend met te verwachten

ontwikkeringen in de deelneming aan het beroepsleven, komt de grroei van

de beroepsbevolking uit oP 1r5 procent per jaar**'

Bezien iS in hoeverre in de voor Gelderland te verwachten ontwikkelin-

genindeberoepsbevolkingsprakeisvaneenregionalekomponentinbe-
volkingsgroeienbevolkingssamenstelling.Deregionalekomponentkon
wordenbepaalddoorteveronderstellendatdelandelijkeontwikkeling
indedeelnemingspercentagesnaarleeftijdengeslachtzichookinGel-
derlandzullenvoordoen.VoortsisuitgeEaanvandejongsteProvinciale
bevolkingsProg¡rose .

De toena.ne van de Gelderse beroepsbevolking bedraagt aldus gemiddeld

12.000 personen of 1r7 procent per jaar, dat is 0r2 procentpunten hoger

dan het landelijke percenÈage vórn 1r5. De betreffende bevolkingskatego-

rie van 15 t,ot 65 jaar zal naar verwachting toenemen met gemiddeld êén

procentperjaar(bijnal2.0o0personen).VoorNederlandisdat'0.9
procent.

BijderegionalebevolkingskomponentindegroeivandeGeldersebe-
roepsbevolkinggaathetquaaant'alomcirkal.400beroepspersonenper
jaar.

*PrognosevandebevolkingvanNederlandnalgS0'middenvarianti
cBs, 19A2

** vooruitberekening van het trendmat'ig arbeidsaanbodi cPBr 1982

l
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Het aantal arbeidsplaatsen in Nederland daalde in 1981 met 016 procent

en in 1982 met ruim 2 procent. In Gelderland was het werkgelegenheids-

verlies grotert - 2 procent in 1981, overeenkomend met 10.000 arbeids-

plaatsen en bijna- 3 procent in 1982. Dat is een vermindering met, cirka
15.000 arbeidsplaatsen. Volgens de uitkomsten van de Enquête Regionale

Bedríjfs-OntwikkeLing (ERBO) blijft het verlies aan arbeidsplaat.sen in
1983 beperkÈ tot 1r5 procent. Dat geldt zowel voor Gelderland als Ne-

derland.

Opvallend is dat tussen 1980 en 1983 in alle sektoren van het Gelderse

beclrijfsleven het verlies aan arbeidsplaatsen uitsteeg boven het lande-

lijke gerniddelde. Vooral het verlies van werkgelegenheid in de bouw en

in de industrie was groot. In totaal verdwenen in de Gelderse bouwnij-

verheid 14.000 en in de industrie 9.600 arbeidsplaatsen. De toename van

het aantal arbeidsplaatsen bij de overheid was bovendien in Gelderland

geringer dan landelijk het, geval was. De toename tussen 1980 en 1982

bedraagt cirka 2.200, d,at is een groei van 116 procent per jaar. Voor

Nederland is dat 216 procent.

Voor nat de Gelderse deelgebieden betreft zien we in vergelijking met

Gelderland en Nederland relatief ongr:nstige ontwikkelingen in de Ach-

terhoek en de regio Arnhem,/Nijmegen. Relatief gunstig is de ontwikke-

lÍng in het aantal arbeidsplaatsen in Zuidwest-Gelderland en op de Ve-

lur+e. Opvallend is dat deze konklusie zowel ge1dt, voor de jaren waarin

nog sprake was van een toenemende werkgelegenheid (1979 - 1980) alsook

voor de jaren na 1980 wanneer de werkgelegenheid daalt. De rangrvolgorde

van de deelgebieden van "goed" naar rrslecht'r is in beide perioden:

Zuidwest-Gelderland, Veluwe, Arnhem,/Nijmegen en Achterhoek.

9
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{ Tâbel À 3,/7 Genlddelde Jåarlijkse groei van het aantal arbeldsplaåtsen 1979,/1980 en
19AO / 19A2, Gelalerland, Gelderse COROP-gebieden en Nederland

sektoren Veluwe Achter-
hoek

7a/a0 a0/e2 7A/aO 80/A2

Arrnhe¡q/
NiJnegen
1A/eO aO/A2

Zuid¡rest-
celderlånd
78/80 A0/A2

c€Lder-
lanal
1e/ao ao/a2

Neder-
Iand
78/80 80/A2

Landbouw

Industrle
Bou\rnljverheld

Dlensten

'1 ,8 - 2,8

0,3 - 3,5

7 ,4 -14 12

1,7 0,5

- 3t7 - 2tO

1r3 - 3¡1

3,4 -12,9
3r5 - 2.8

1 19 - ',|.6

- 2.4 - 5r3

4.2 -13r7
2.3 - 0r8

1r3 - 2r2

- 3,2 - 5,0

11,4 - 8,0

7,5 1,5

- 0t4 - 2t2

- 0r7 ' 4'1

5,6 -13.2
217 - O¡5

- 1r4 - 2r0

- 1r1 - 2.7

3,1 -10,8
2.9 - 0r1

I

l.
Totaal bedrijven 2r2 - 2,5 1r5 - 3rB 1r1 - 3r3 3'4 - 2'0 1¡8 - 3¡0 1r5 - 2.O

overheld 2rg 2r1 1r7 0r2 216 116 816 1,3 3r0 116 216 216

TotåâI

In de regio Àrnhef^lijægen, d.e regio met de hoogste werkloosheid is
eveneens de achteruitgang van de werkgelegenheid relatief gÏoot. Dat

wordt vooral veroorzaakt door de daling van de industriële werkgelegen-

heid en die in de bouw. Sinds 1980 bedraagt de teruggang in het aantal

arbeidsplaatsen in de industrie ruÍm 5 procent per jaar. Dat is twee

maal zoveel als het landelijke geniddelde. Ook in de dienstensektor

heeft de laatse jaren een vermindering van arbeidsplaatsen plaatsgevon-

den. Deze Ì,ras eveneens relatief wat omvangrijker dan de landelijke da-

ling. Het verlies aan yterkgelegenheid in de regio kon worden beperkt.

door de relatief gunstige ontwikkeling in de landbouersektor en de toe-
neming van het aant.al arbeidsplaatsen bij de overheid. De groei van het,

aantal overheidsbanen in l,lidden-Gelderland bleef wel belangrijker ach-

ter bij de landelijke groei.

Sinds 1980 kent de Achterhoek de grootste achteruitgang van de werkge-

Iegenheid. Ten opzichte van de andere regío's is het werkgelegenheids-

2,3 - 1,8 1.6 - 3,4 113 - 2¡6 3'9 - 1'7 1¡9 - 2¡4 1.7 - 7.4
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verlies gïoot in de bouwnijverheid en de dienstensektor' De industrie

geeft een iets ongunstigere ontwikkelinq te zien dan gemiddetd in Ne-

derland. In de periode voor 1980 Ì/ras eveni"el duidelijk het tegendeel

het geval. De toename van de werkgelegenheid bij de overheid is slechts

bescheiden gevreest.

Minder ongunstig was de ontwikkeling van de werkgelegenheid op de Velu-

vÍe en in Zuidwest-Ge1derland.

in de eerste helft van de beschouwde periode 1978 - 1982 week op de Ve-

\¡re de werkgelegenheidsontwikkeling in de landbouw, de industrie en de

bouwnijverheid nog belangrijk in positieve zin af van het' landelijk ge-

middelde. voor de tweede helft van de període, rúaarin een vermindering

van werkgelegenheid optrad, moet echter worden gekonstateerd dat ook

het werkgelegenheidsverlies in deze sektoren groter is geweest dan in

Nederland, vooral in de bouwnijverheid. In de dienstensektor kon daar-

entegen ook tussen 1990 en 1982 nog een groei van het aantal arbeids-

plaatsen worden gerealiseerd.

Ln Zuid*st-G€lderland kornt vanaf 1980 de ontwikketing van het aantal

arbeidsptaatsen in de bedrijven overeen met de landelijkê' Ir vergelij-

king met Nederland gaat het met de industriële werkgelegenheid veel

slechter. Hiertegenover staat echter een opvallend positieve onùwikke-

ling van de diensÈensektor. ook nam de werkgelegenheid bij de overheid

toe, aan het eind van de jaren zeventig zelfs aanzienlijk'

Tot slot van deze paragraaf is in tabel I de huidÍge omvang vermeld van

de werkgelegenheid per sekt'or (rnedio 1982)'
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Tabel A3l8 Aantal arbeidsplaatsen per sektor; Gelderland en
Gelderse COROP-gebieden, 1982 (x 1.000)

Veluwe Achterhoek Arnhem,/
Nijmegen

Zuidwest- Gelder-
Gelderland land

Landbouw, bosbouw
en visserij
Nijverheid

vùaarvan industrie
Bouwnijverheid

Diensten

917

2812

27 ,3
12 r7

43,2

1113

26,0

25 13

g14

22 r6

512

32,5

29,7

't5,4

53r9

5ro

10r3

9'8
412

1112

31 ,2

97,o

92r1

40 ,8
131r0

i
I
I

Totaal bedrijven 93,9 68 r4 107,1 30 ,7 300,0

Overheid 20 12 7r4 20 r7 3'1 51r5

Totaal 114 r'l '75 ,8 127 ,8 33 r 8 351 ,5

12



4. PENDEL

Het meest recente cijfer omtrent de pendel in Gelderland heeft betrek-

king op 1979. De pendel zal vermoedelijk sindsdien niet veel zijn ver-

anderd. Enerzijds zullen tengevolge van de ekonomische recessie school-

verlaters of mensen die werden ontslagen wellicht vaker genoegen moeten

nemen met werk op grotere afst.and van hun woonplaats. Anderzijds is het

zo dat vanwege de ekonomische teruggang en de daarmee samenhangende da-

ling van de reële inkomens men zal trachten dichter bij het werk te
gaan wone[. Ir tabel 9 staat de pendel vermeld voor elk van de vier

Gelderse deelgebieden.

Tabel A 3/9 Inkomende en uitgaande pendel per Gelders COROP-
gebied; 1979

Veluwe Achter-
hoek

Arnhem/
NÍjmegen

Zuidwest- Ge1der-
Gelderland land

Inkomende pendel

Uitgaande pendel

Pendelsaldo

'19.400

25. 1 00

- 6.700

7.500

1 3 .000

- 5.600

1 6.500

17.300

- 800

5. 700

13.600

- 7.900

27.700

48.600

-2 1 .000

Zoals uit tabel 9 blijkt hebben de Veluwe, de Acht,erhoek en Zuidwest-

Gelderland een negatief pendelslado. De regio Arnhem,/Nijmegen heeft

slecht,s een klein negatíef pendelsaldo.

Niet is bekend welk deel van de pendel het gevolg is van frikties op

regionale arbeidsmarkten. Daardoor is de waarde van deze cijfers be-

perkt. Bovendien moet worden bedacht dat de omvang van de pendelstromen

niet alleen sterk afhankelijk ís van de gekozen omvang van de regiors,
maar ook van de mate waarin de regiogrenzen samenvallen met de grenzen

van regionale arbeidsmarkten.
In tabel 10 is de pendel per COROP-gebied uitgedrukt in procenten van

de beroepsbevolking. In kombinatie met het werkloosheidspercent,age

wordt, per regio een typering verkregen naar de mate van evenwicht tus-
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sen het aant,al beroepspersonen en het aantal arbeidsplaatsen' De som

van het werkloosheidspercentage en het pendelpercentage geeft aan hoe-

veel procent van de regionale beroepsbevolking binnen de regio geen

werk vindt.

Tabel A 3/10 Aandeel van de regionale beroepsbevolking zonder
werk of niet werkend in de eigen regio; in pro-
centen van de afhankelijke beroepsbevolking;
Gelderse COROP-gebieden' 1 983

Veluwe Achterhoek Àrnhem,/
Nijmegen

Zuidwest-
Gelderland

Pendelsaldo * ( uitgaand)

Werkloosheid

4r4

14 r3

6rO

17 ,8

0'4
22,6

16r1

18 r4

TotaaI 19 24 23 35

* De pendelpercenÈages hebben beÈrekking op 1979'
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A. 2. ProduktiestrukÈuur

1. PRODUKTIE EN EXPORjr

Tabe1 A 3/11 Gemiddelde procentuele groei van het. nationaal-
en regionaal produkt, 1977/1980, lopende prijzen

Sektoren Neder- Gelder- Veluwe Achter- ArnheV Zuidwest-
land land hoek Nijmegen Gelder-

land

1. Landbouw, bosbouw
en visserij

2. Nijverheid
3. Bouwnijverheid

4. Diensten

5. Overheid

0r7

5 r'7

9rg

8r5

7 r1

1r0

1r5

8'7

814

9r1

- 2r7

4'6
8r6

912

7r4

- 4'3
7r7

7r0

9r6

613

113

5r4

10r0

9'6
519

- 617

6r0

10r5

10 ,7
715

J

1-5 Totaal 7 11 7,1 7,7 7 ro 616 714

I

Het regionale produkt in Gelderland heeft zich tussen 1977 en 1980 ont-

wikkeld konform het nationaal produkt. Naar sektoren bezien valt het op

dat de nijverheid, de bouwnijverheid en in het. bijzonder de landbouw,

zich in Gelderland slechter ontwíkkelde dan in Nederland. Daar tegen-

over staat een wat betere onttrikkeling van de dienstensektor. De gemid-

delde jaarlijkse produktiegrroei van ruim 7 t is gemeten tegen lopende

prijzen. !{ordt rekening gehouden met een gemiddelde inflatie van 5 à 6

t in de jaren 1977 tot en met 1980, dan resulteerd een reële produktie-

groeivanlà2t.
De meest recente gegevens over de produktie en omzet van de bedrijven

kunnen ontleend worden aan de ERBO 1983.

15
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provincie Gelderland kan worden gezien als een afspiegeling van de Ne-

derlandse produktie- struktur:r .

De omzet van de bedrijven wordt gevormd door de binnenlandse afzet en

de export. Het exportaandeel is in een open ekonomie als de Nederlandse

van zeer veel belang. Op basis van de ERBO 1983 zijn de ex¡nrtquotes

berekend van de Gelderse en de Nederlandse industriële bedrijfsklassen

(zie tabel 13). Híeruit blíjkt dat de ex¡nrÈgerichtheid van de Gelderse

bedrijven gemíddeld iets lager is dan in Nederland. Deze situatie be-

stond overigens ook aL in 1975 (Regionale input-output t'abellen 1975 '
c.B.s.). ook toen lag het exportaandeel in de af,zet gemiddeld 7 procent

onder het Nederlandse aandeel.

Tabel A 3/13 Ex¡nrtquotel) van de industrie, Nederland en
Gelderland volgens de ERBO 1983

Bedrij fsklasse Nederland Gelderland

Voedings- en genotmiddelenindustrie

Textiel- en konfektie-industrie
Schoen- en lederwarenindustrie

Hout- en meubelindustrie

Boustmaterialen- en glasindustrie

Papier- en kartonindustrie
Grafische industrie en uitgeverijen
Chemische- en rubberindustrie

Basismetaalindustrie

l'let aa lprodukte n i ndust r i e

l.!achine-industrie

Elektro-technische industrie
Transportmidde Ienindust r ie

Optische en overige industrie

t
31

38

19

10

15

36

9

62

64

29

53

33

39

44

t
34

22

27

9

15

37

2

47

73

23

52

21

16

35

Totaal industrie

omzeÈ

39 32

17

1 ) export, x 100 t
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2. ARBEIDSPRODT'KTIVITEIT EN INVESTERINGEN

De hoogte van de arbeidsproduktiviteit wordt veelal gezien als indika-

tor voor de kapitaalintensiteit. Een hoge arbeidsproduktiviteit duidt
dan op een hoge kapitaalintensiteiÈ.

Tabel A 3/14 Arbeidsproduktiviteit (x f 1.000r--) per sektor
Gelderland en Nederland 1980, Iopende prijzen

sektor Nederland GeÌderland

1. Landbouw, bosbouw
en visserij

2. Nijverheid
3. Bouwnijverheid

4. Diensten

41

81

50

65

24

60

45

65

5. Totaal bedrijven 63 55

In Gelderland is de gemiddelde arbeidsproduktiviteit lager dan in Ne-

derland. In sommige sektoren is het verschil buitengewoon groot. In de

landbouw is de nationale arbeidsproduktiviteit bijna 60 procent hoger

dan de Gelderse. In de nijverheid bedraagrE het verschil cirka 36 pro-

cent en in de bouwnijverheid ongeveer 11 procent.

In grote lijnen geldt dit. beeld ook voor de vier Gelderse COROP-gebie-

den. In Zuidwest-Gelderland is de arbeidsprodukt,ivit.eit. over alle sek-

toren het hoogste van geheel Gelderland.

De bruto investeringen bedroegen tussen 1977 en 1980 in Nederland en in
Gelderland ongeveer een kwart van het nationaal c.q. regionaal produkt.

Op de Veluwe bedroeg het aandeeL 22 procent en in Zuidwest-Gelderland

ruim 28 procent. Opnieuw zijn de cijfers voor Zuidwest-Gelderland gun-

stig.

18



Gezien de verschillen in arbeidsproduktivit.eit geschiedt de voortbren-
ging van de produktie in Gelderland kennelijk minder kapitaalintensief
dan in Nederland. lvlet name in de landbouw en de nijverheid zijn de ver-
schillen opvallend.
De achtergrond daarvan kan zowel positief als negatief zijn.
Een relatief lage arbeidsproduktiviteit kan het gevolg zijn van een

verouderd produktie-apparaat,. Daaarnaast, is het. rnogelijk dat er in som-

mige sektoren juist hooEwaardige en arbeid.sint,ensieve produkt,en worden

vervaardigd.

De ontwikkeling van het, investeringsnivo is vorgens de ERBO al een

reeks van opeenvolgende jaren negatief.
Met, name in Gelderland was de afname zeer groot.

Grafiek A 3/15 Gemiddelde procentuele dalilÇ tooovo het, voor-
gaande jaar van het tot,ale investeringsnivo in
Gelderland en Nederland, 1980 - 1983
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Uit deze grafiek blijkt echter duidelijk dat de neerwaart,se beweging

afneemt. De ERBO 1983 gaf tevens aan dat de winstgevendheid van de be-

drijven zich iets verbeterd heeft. Voor zover de winstpositie bepalend

is voor de investeringsneiging kan in het aarzelende winstherstel moge-

lijk de oorzaak liggen van de afnemende negatieve trend.

t

I

t
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3 . V'IERKGELEGENHEIDSSTRUKTUUR

Zoals hiervoor reeds is opgemerkÈ, deed zich in 1981 een omslag voor.

In dat jaar daalde voor het eerst sinds lange t.ijd de werkgelegenheid,

waarbij zich per regÍo belangrijke verschillen voordeden. In het COROP-

gebied Arnhem,/Nijmegen bijvoorbeeld nam in 1982 de werkgelegenheid af
met ruim 4,5 procent. In Zuidwest-Gelderland bleef de daling beperkt

tot een half procent.

Een regionaal en nationaal uiteenlopende werkgelegenheidsontwikkeling

kan verschillende achtergronden hebben. In de eerste plaats is de spe-

cifieke regionale bedrijfsklassenstruktuur een faktor van betekenis.
Onder bedrijfsklassenstruktuur wordt verstaan de samenstelling van de

werkgelegenheid naar bedrijfsklassê. Dê werkgelegenheidsstruktuur is
daarom van belang omdaÈ onderscheid gemaakt, kan worden in expanderen-

de-, stagmerende- en teruglopende bedrijfsklassen. De nationale tex-
Èielindustrie bijvoorbeeld is reeds geruime tijd een bedrijfsklasse
waarin de werkgelegenheíd sÈruktureel Èerugloopt. Een sterke koncentra-
tie van deze aktivit.eit in een bepaalde regio kan derhalve als een ne-

gatieve regionale struktuurfaktor worden beschouwd. De maat.schappelijke

diensten.daarentegen hebben nationaal een snelle groei doorgemaakt. Een

sterke regionale koncentratie van deze bedrijvigheid kan als positief
struktuurkenmerk worden betiteld. Ilet verschil tussen d,e totale werkge-

legenheidsontwikkelíng van de regio en Nederland zal voor een deel sa-
menhangen met dit soort struktuurverschillen. Dat. deel van de afwijken-
de ontwikkeling dat evenwel niet uit struktuurverschillen verklaard kan

worden, is terug te voeren op een regionaal en nat,ionaal verschilLende
individuele bedrijfsklasseontwikkeling. Een zelfde bedrijfsklasse bij-
voorbeeld kan regionaal een grroei vertonen terwijl landelijk de werkge-

IegenheÍd daalt. De redenen hiervoor zijn talrijk en zeer uiteenlopend
van aard. Het komplex van invloed zijnde regionale faktoren wordt wel

aangeduid met de term regionale vestigingsplaat.s voor- en nadelen.

Hieronder vallen onder andere de situatie op de plaatselijke arbeids-
markt, d,e infrastruktuur, de kwalÍteit van het management, de grond-

prijzen, de intensiteit van de afzetrelat,ies binnen de regio, de samen-

stelling van de bedrijfsklasse naar branches, grootteklasse van de be-
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drijven etc. Ook het beleÍd van de regionale overheíd kan de regionale

bedijfsklasse-ontwikkeling beinvloeden. l'1et behulp van een shift and

share analyse is berekend welk deel van het ontwikkelingsverschil tus-

sen Gelderland, de Gelderse CQROP-gebieden en Nederland is toe te

schrijven aan de specifieke regionale vestigingsplaatsfaktoren.
De uitkomsten van een shift ans share analyse hebben een betrekkelijk

karakter.
De zuiverheÍd waarmee de regionale komponent wordt verdeeld over de

strukturele- en lokationele komponent, is sterk afhankelÍjk van de dif-

ferentiatie naar bedrijfsklassen van het gebruikte statstische mate-

riaal.
De theorie veronderstelt namelijk dat de regionale sektoren naar samen-

stelling in branches identiek zijn aan de nationale sektoren en dat de

produkten homogeen zijn. Voorzover dit Ín de praktijk niet het, geval

is, worden de daaruit voortvloeiende afwijkingen toegeschreven aan de

lokationele komponent, terwijl zij juist uit struktuurverschillen
voortkomen*. Hoewel de shift and share analyse een aantal onvolkomenhe-

den vertoont, zowel ten aanzien van de praktische uitvoerbaarheid, als

ten aanzien van de theoretische grondslag, is de methodiek voor het

verkrijgen van een globaal inzicht akseptabel.

De analyse is verricht op de periode 1981/1982. Deze korte tijdsspanne

is gekozen omdat in de jaren daarvoor de werkgelegenheid nog sÈeeds

toenam. Door uitsluitend 1981 en 1982 te bezien wordt een periode gean-

alyseerd vraarin de werkgelegenheid in alle bedrijfstakken afnam.

In tabel 16 zLin de resultaten van de analyse ï¡eergegeven.

* De uitgevoerde analyse is gebaseerd op een indeling in 20 bedrijfs-
klassen. !{ordt een indeling in 53 bedrijfsklassen gehanteerd -wat op
provinciaal nivo mogelijk is- dan bfijkt de lokat.ionele komponent
inderdaad enigszins te zijn gedaald. De verschuiving tussen de loka-
tionele en strukturele komponent bedraagt ruim 0r1 procent-punten.
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Tabel A 3/16 Procentuele ontwikkeling van het arbeidsvoh¡¡re
1982, verdeeld naar strukturele en lokationele
komponent

I

,l

Gelderland Veluwe Achterhoek Arnhem,/ Zuidwest-
Nijmegen Gelderland

Ontwikkeling in de
regio
Ontwikkeling in Ne-
derland

- 3r2 - 2r5 - 3r1 - 416 - 0r5

- 2r5 - 2r5 - 2r5 - 2r5 - 2r5

1

I

ontwikke lingsverschi I
tussen de regio en
Nederland

lVaarvan toe te schrij-
ven aan de:

- bedrijfsklassen-
struktuur

- lokale vestigings-
plaatsfaktoren

- 0r7

- 0r 1

0 - 016 - 2r1 + 2rO

- 0,6 - 0,1

0,1 - 0,6

0

0,2 - 0,8

- 2r3 + 2,8

Zoa1s in de paragraaf over de produktie aI werd opgemerkt, vertoont de

Gelderse struktuur veel overeenkomst met de Nederlandse. Dat de werkge-

legenheid in Gelderland niettemin sterker is gedaald ligt. dan ook niet
aan de struktuur, maar is te wijten aan andere (lokationele) onstandig-

heden. De aard van deze omstandÍgheden is echter onbekend.

De werkgelegenheidsstrukÈuur van de cORoP-gebieden Arnhem,/Nijmegen en

de Veluwe vertonen eveneens veel gelijkenis met de Nederlandse st,ruk-

tuur.
Voor Gelderland in totaliteit geldt dat de landbouw relatief belangrijk
is. Voor de Achterhoek en Zuidwest-Gelderland is dat in versterkte mate

het geval. Daarnaast is het aandeel van de industrie in de totale werk-

gelegenheid in deze twee gebieden groter dan in Nederland. De diensten

zijn in deze gebieden daarentegen wat, achtergebleven. Hierdoor bezitten

Zuidwest-Gelderland en de Achterhoek een wat zwakkere werkgelegenheids-

struktuur dan Nederland als geheel. Voor Zuidwest-Gelderland gaat dit
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echt.er gepaard me¿ een relatief zeer gru¡nstige ontwikkeling. Regio-spe-

cifieke omstandigheden hebben kennelijk een positieve invloed gehad op

de werk gele genhe idsontwikkeling.

Voor Arnhem/ttijmegen geldt het omgekeerde. Hier mocht op grond van de

rderkgelegenheidsstruktuur een relatief gunstige ontwikkeling verwacht

h¡orden. Het tegendeel heeft zich echter voorgedaan. De afbrokkeling van

de werkgelegenheid verliep bijna tweemaal zo snel als in Nederland.

Tabel A 3/17 Vlerkgelegenheidsstruktuur 1982

Neder- Gelder- Veluwe Achter- Arnhem/ Zuidwest-
land land hoek Nijnegen Gelder-

land

1. Landbouw, bosbouw
en visserij

2. NÍjverheid
3. Bouwnijverheid

4. Diensten

5. overheid

6

22

I
51

13

9

22

I
47

14

9

20

I
4A

16

16

2A

4

20

I
53

15

14

25

9

42

9

I
39

9

6. Totaal 100 r 100 r 100 I 100 t 100 t 100 c
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À,.3. Produktiemilieu

1. BEDRIJFSTERREINEN

Een belangrijke voorldaarde voor de verdere ontwikkeling van een regio-
nale ekonomie is de aanwezigheid van voldoende en goed ont,sloten be-
drijfsterrein. In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de

uitgifte, en de voorraad van bedrijfsterrein. Vervolgens worden in
hoofdlijnen de resultaten vermeld van een onderzoek naar de ontsluit,ing
van de terreinen.

1. 1. Uitgifte bedrijfsterreinen

Als gevolg van de recessieve tendenÈies gedurende de laatste jaren is
de behoefte aan nieuw bedrijfsterrein niet groot. De terugval in de

ekonomie heeft zijn invloed op de groei van bestaande bedrijven, op be-
drijfsoprichtingen en op bedrijfsverplaatsingen.
Als gevolg daarvan is de terreinuitgifÈe ook in Gelderland sterk ge-

daald. Evenals landelijk het geval was deed de daling zich voor het
eerst voor in 1980. Ook in 1981 en 1982 nam de uitgifte af. (Tabel 1B).

Tabel A 3/18 Uitgifte bedrijfsterrein, COROP-gebieden en Gel-
derland, 1979-1992, netto ha.*

1979 1980 1981 19A2

COROP-gebied

Veluwe

Achterhoek

Arnhem/Nijmegen

Zuidwest-Gelderland

20

24

23

11

6

7

26

2

42

33

44

31

7

18

24

4

Gelderland 150 7A 53

* Terreinen)¡ S ha., waarvan tenminste nog t ha. uitgeefbaar is.

41
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opvallend is de relatief hoge uitgifte in de regio Arnhem,/Nijmegen'

vooral in vergelijking met de terreinuitgifte op de Velur¿e.

1.2. Voorraad bedrijfsterrein

In tabel 19 is de voorraad bedrijfsterrein vermeld per COROP-gebied. In

Gelderland bfijkt. de direkt uitgeefbare voorraad ten opzichte van 1980

te zijn gestegen. Ook de totale voorraad is toegenomen, met nane op de

Velur.re en in de Achterhoek.

Tabel A, 3/19 Voorraad bedrijfsterrein per 1 januari, COROP-
gebieden en Gelderland, 1980r1982 en 1983; netto
ha.* )

1 980 19A2 1 983

A1) F'2) A B A B

COROP-gebied

Veluwe

Achterhoek

Arnhem,/Ní jmegen

Zuidwest-Gelderland

242

171

366

185

84

79

113

53

366

259

401

186

101

105

141

66

348

23A

380

171

121

109

143

4A

Gelderland 964 329 1.212 413 1.137 421

ir

* Terreinen)l 5 hâ.¡ wêêrvan tenminste nog t ha. uitgeefbaar is.
1) A = Totaal
2l B = waarvan direkt uitgeefbaar.

Ter vergelijking hebben we in t,abel 20 de procentuele nutat.ies vermeld

in de voorraden bedrijfsterrein. Hieruit blijkt dat de voorraad be-

drijfst,errein Ín Gelderland veel sterker is toegenomen dan landelijk.
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Tabel A 3/2O Procentuele mutaties voorraden bedrijfsterrein,
Gelderse COROP-gebieden, Gelderland en Neder-
land; 1980 t,ot en met 1982

Totale voorraad Direkt uitgeefbare voorraad

Veluwe

Àchterhoek

Arnheurr/Ni jmegen

Zuidwest-Gelderland

+44
+39
+4
-8

+44
+38
+27

-9

Gelderland +18 +28

Nederland +5 +14

Belangrijker nog is te zien hoe de huidige voorraad zich verhoudt tot
de uitgifte. Immers dat geeft aan het aantal jaren, dat, een regio nog

vooruit kan bij een ongewijzigd uitgiftepatroon.
In tabel 21 st,aaÈ per regio dat, aantal jaren vermeld. Uitgegaan is van

de voorraad direkt uitgeefbaar terrein en de gemiddelde uitgifte in de

periode 1975 tot. en met 1982.

Tabel A 3/2'l Aantal jaren dat. een regio nog vooruit kan bij
een uitgiftepatroon a1s Ín de jaren 1979 tot en
met' 1982*

Veluwe

Achterhoek

Arnhem,/Ni jmegen

Zuidwest-Gelderland

6r5

5r5

5

14 15

Gelderland 5

Nederland 12

* Direkt uitgeefbare voorraad per 1 januari 1983/geuriddelde uitgift,e
per jaar in de periode 1979'1982
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De konklusie moet luiden dat ondanks de sterke toename van de voorraad

in vergelijking met het Nederlands gemiddelde geen sprake is van om-

vangrijke voorraden.

1.3. De verkeersontsluiting van bedrijfsterreinen

De kwaliteit, van de ontsluiting van bedrijfsterreinen wordt, voorname-

lijk bepaald door de onèsluitingsmogelijkheden voor vrachtautors. De

afstand van het bedrijfsterrein tot de dichtstbijzijnde vÍerbaansweg en

de ontsluitingen die via woongebieden lopen zijn hierbij bepalend. Het,

onvoldoende van konstruktie en profiel zijn, of andere verkeersdoor-

stroming belemmerende faktoren, geven t,evens inhoud aan de kwaliteit
van de ontsluiting. De ontsluiting van bedrijfsterreinen via vaar- en

spoorwegen is slechts voor een beperkt aantal terreinen van wezenlijk
belang.

De Achterhoek valt op door zijn relat.ief hoge geniddelde wat, betreft de

afstand tot de dichtstbijzijnde vierbaanswêlfêno Deze achterstand ten
opzichte van de overige COROP-gebieden wordt enigszins t,eniet gedaan

door het relatief grote aantal tweebaanswegen in deze regio.
Ðe verschillen tusÊen de overige regiors zijn nauwelijks beleidsrele-
vant.

Tabel A 3/22 Geniddelde afstand tot de dichtsbijzijnde vier-
baansweg in de Gelderse COROP-gebieden, medio juli
1 983

Veluwe Achterhoeki, Arnhem,/
Nijmegen

Zuid-west.
Gelderland

Afstand
(in meters) 3.900 1 2. 500 3.600 3.100

In de Achterhoek is eveneens de geniddelde trajekt.lengte van de ont-
sluitingswegen die door de woongebieden lopen langer dan in de overige
regiors. Dit betekent dat. de overlast die veroorzaakt wordt door

vrachtverkeer over een langer t,rajekt wordt €Ívârêrì.
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De externe ontsluiting van bedrijfsterreinen in de Àchterhoek wordt

hierdoor als relatief slecht beoordeeld'

Tabel A 3/23 Gemiddelde lengte van de ontsluitingswegen in
woongebieden per COROP-gebied, medio juli 1983

Veluwe Achterhoek Arnhem,/
Nijmegen

Zuidwest-
Gelderland

Trajektlengte
(in meters) 362 490 220 414

De kwaliteit van de interne ontsluiting, dat wíl zeggeî de verkeers-

struktuur op het kollektief bedrijfsterrein, varieert per terrein en

niet per regio.

Tabel A 3/24 Direkt uitgeefbare bovenregionale bedrijfsterrei-
nen en de afstand toÈ een vierbaansrÍeg, per COROP-

gebied

Veluwe Achterhoek Arnhem,/
Nijmegen

Zuidwest-
Gelderland

Aantal bovenregio-
nale t.erreinen

oppervlakte (m2)

Afstand tot vier-
baansweg (m)

incl. 1 )

excr. 1 )

10

203

2.582

3.228

7 .683

7.683

15

308

2.437

2.611

4

81

1.275

2.550

6

89

I

! )

1 ) AIle terreinen, inklusief de goed ontsloten terreinen waarvan de

afstand 0 meter bedraagt.
2) Exclusief de goed ontsloten terreinen.
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Zoals uit tabel 24 blijkt, beschikt Arnhem/Nijmegen over het grootste

oppervlakte beschikbare boven-regionale bedrijfsterreinen. De afstand

van deze terreinen tot de dicht,sbijzijnde vierbaansweg bedraagt gemid-

detd 2.437 m (incl.). Indien de goed ontsloÈen terreinen (dat wil zeg-

gen terreinen gelegen aan een vierbaansweg) worden weggelaten wordt de

(geniddelde) afstand 2.611 m.

Deze afstand is vergelijkbaar met de gemiddelde afstand in Zuidwest-

Gelderland. In Zuidwest-Gelderland zijn evenltel een groter aantal ter-

reinen gelegen aan een vierbaansweg, hetgeen blijkt uit het verschil

tussen de "inclusieftt en t'exclusieftt gemeten afstand.

De gemiddelde afstand van de boven-reglonale terreinen in de Achterhoek

is het grootsÈ. Kenmerkend voor deze regio is, dat geen enkel terrein

gelegen Ís aan een vierbêârls!f,êÇo

t,
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