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VOORWOORD 

Zoals bekend gaf het Economisch Technologisch Instituut voor 
Gelderland in de Provinciale Economische Verkenning (PEV) 
jaarlijks zijn verwachtingen weer voor de Gelderse economie. 
Met de integratie van het ETI in het provinciaal apparaat 
- begin dit jaar - zetten de ETI-onderzoekers hun werk voort 
ten Provinciehuize, in de nieuwe economische onderzoekafde-
ling van de dienst Algemene, Bestuurlijke en Economische 
Zaken. Zo mogen wij U hierbij de nieuwe Provinciale Economi-
sche Verkenning 1987 aanbieden. 

De PEV is bedoeld als informatiebron op het gebied van de 
Gelderse economie en richt zich derhalve op allen die - al 
dan niet beroepsmatig - geTnteresseerd zijn in het wel en wee 
van de Gelderse economie. 
Voor het in 1987 vast te stellen sociaal-economisch actie-
programma 1987/88 geeft de PEV 1987 beleidsrelevante informa-
tie. 

Hoewel de werkgelegenheid zich weer in de goede richting ont-
wikkelt, blijft een belangrijke daling van de werkloosheid in 
de komende jaren uit. 
Voor het provinciale beleid blijft het bijdragen aan de ver-
mindering van de onaanvaardbare omvang van de werkloosheid 
een belangrijke uitdaging. 

Gedeputeerde Staten van Gelderland 

December 1986 
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INLEIDING 

De PEV 1987 bevat, naast actuele informatie over de Gelderse econo-
mie, de uitkomsten van de middellange termijnraming voor de provin-
ciale economie voor de periode 1986-1990. Centraal in de toekomst-
verkenning staan de ontwikkelingen van werkgelegenheid, beroepsbe-
volking en werkloosheid. 
De Gelderse vooruitzichten zijn gebaseerd op de uitkomsten van de 
middellange termijnraming voor de Nederlandse economie, die is opge-
steld door het Centraal Planbureau (CPB, 1986). 

In hoofdstuk 1 worden de verwachtingen geschetst voor de Nederlandse 
economie. 
In hoofdstuk 2 worden recente ontwikkelingen, de actuele situatie en 
de vooruitzichten met betrekking tot de Gelderse economie beschre-
ven. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de ontwikkeling van de werk-
gelegenheid (paragraaf 2.1.1) en de produktiestructuur (para-
graaf 2.1.2). De ontwikkeling van de beroepsbevolking staat vermeld 
in paragraaf 2.2. 
De ontwikkelingen in werkgelegenheid enerzijds en beroepsbevolking 
anderzijds zijn bepalend voor de omvang van de werkloosheid. Behalve 
op de ontwikkeling van de totale werkloosheid (paragraaf 2.3.1) 
wordt uitvoerig ingegaan op de samenstelling van de huidige werk-
loosheid en recente ontwikkelingen daarin (paragraaf 2.3.2). 
Paragraaf 2.4. ten slotte geeft informatie over de verkopen van be-
drijfsterrein en de aanwezige terreinvoorraden. 

Een samenvatting van de PEV 1987 treft u hierna aan. 
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SAMENVATTING 

Naast specifieke informatie over de Gelderse economie, bevat deze 
Provinciale Economische Verkenning een middellange termijnraming 
voor de provinciale economie voor de periode 1986-1990. De Gelderse 
vooruitzichten zijn gebaseerd op de middellange termijnraming voor 
de Nederlandse economie, die is opgesteld door het Centraal Planbu-
reau. 

De verwachtingen voor de Nederlandse economie voor de komende jaren 
zijn gematigd positief. De binnenlandse bestedingen nemen toe door 
een verdergaande stijging van de particuliere consumptie en de be-
drijfsinvesteringen. Door de gunstige concurrentiepositie kan boven-
dien de export toenemen. De bestedingen en investeringen van de 
overheid staan daarentegen onder druk van het door de scherp gedaal-
de aardgasopbrengsten nijpender geworden probleem van het financie-
ringstekort. 
Voor de periode 1986-1990 is voor Nederland een groei van de produk-
tie te verwachten met 2,5 á 3 procent per jaar. Daarin heeft de in-
dustrie met een jaarlijkse produktiestijging van 5 procent een be-
langrijk aandeel. Ook de toename in de dienstensector met gemiddeld 
3 procent per jaar is van belang. 
Door de produktiestijging in industrie en dienstensector kan een 
toename van de werkgelegenheid - gemeten in arbeidsjaren - worden 
gerealiseerd. In de landbouw en bouwnijverheid wordt de geringere 
produktietoename echter overtroffen door de toename van de arbeids-
produktiviteit, waardoor de werkgelegenheid in deze sectoren af-
neemt. Eveneens is - voor het eerst - een vermindering van de werk-
gelegenheid bij de overheid te verwachten. In totaliteit kan de 
werkgelegenheid in Nederland de komende jaren toenemen met 0,5 pro-
cent per jaar. 

Ook in Gelderland komt het economisch herstel, behalve in gestegen 
verkopen van bedrijfsterrein, tot uiting in de ontwikkeling van de 
werkgelegenheid, met name in de industrie en dienstensector. Na een 
periode van daling neemt de werkgelegenheid sinds 1985 weer enigs-
zins toe. Deze groei zal zich naar verwachting de komende jaren 
voortzetten. De totale toename kan in de periode 1986-1990 bijna 
20.000 arbeidsjaren zijn. Dat is een groei van circa 1 procent per 
jaar (Nederland 0,5 procent). Rekening houdend met een verdere toe-
name van deeltijdarbeid betekent dat een kleine 45.000 banen extra. 
De werkgelegenheid ontwikkelt zich wat gunstiger dan landelijk. Bin-
nen Gelderland geldt dat voor de regio's Arnhem/Nijmegen en de 
Achterhoek. 

Alvorens aan te geven hoe deze positieve ontwikkeling in de werkge-
legenheid uitwerkt op de omvang van de werkloosheid, merken we ten 
aanzien van de huidige arbeidsmarktsituatie het volgende op. 
Het gemiddelde werkloosheidscijfer voor Gelderland komt voor 1986 
uit op circa 89.000 personen, bij een landelijk cijfer van 710.000. 
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In vergelijking met Nederland is 	de werkloosheid in Gelderland wat 
hoger (respectievelijk 14 en 15 procent van de afhankelijke beroeps- I bevolking), 	de 	daling 	ten opzichte 	van 	1985 	is 	in 	Gelderland 	met 
bijna - 8 procent echter wat sterker (Nederland: - 6 procent). 

I 
Binnen Gelderland zijn de verschillen groot. 	De 	regio Arnhem/Nijme- 
gen heeft niet alleen een onverminderd hoge regionale werkloosheids- 
component 	(+ 8 procent-punten), maar kent bovendien een minder 	(- 4 
procent) 	dan 	landelijke 	daling 	(- 6 	procent) 	van de 	werkloosheid. 

I Veluwe en Achterhoek kennen ten opzichte van 1985 een relatief snel 
dalende werkloosheid en wijken met betrekking tot het werkloosheids- 
niveau gunstig af bij het landelijk gemiddelde 
Recente ontwikkelingen 	in Gelderland ten aanzien van de samenstel- I ling van de werkloosheid zijn de geringe daling van de werkloosheid 
van vrouwen (-1 procent) ten opzichte van die van mannen (- 11 pro- 
cent) met zelfs een stijging in de regio's Arnhem/Nijmegen en Zuid- 
west Gelderland. 	Het aantal werklozen beneden 25 jaar is het afgelo- 
pen jaar Vrij sterk gedaald (-14 procent). 

I 	Hoewel de sinds enige tijd dalende werkloosheid in combinatie met 
een herstel van de marktsector redenen zijn voor enig optimisme ten 
aanzien van het Gelderse werkloosheidsverloop in de toekomst, moet 

I tegelijkertijd worden geconstateerd dat door middel van een cijfer-
matige confrontatie van " vraag "  en "aanbod' op de arbeidsmarkt dit 
optimisme niet kan worden onderbouwd. Op middellange termijn is eer-
der sprake van een stabilisatie van het werkloosheidsniveau. De re-
den daarvan is de vooralsnog sterk groeiende beroepsbevolking, onder 
meer door de toetreding van een toenemend aantal (gehuwde) vrouwen 
tot de arbeidsmarkt. Een demografisch gegeven voor de periode 1986- 

I 1990 is daarnaast de toename van de bevolking van 15 tot 65 jaar met 
circa 37.000 personen. Op grond daarvan moet tot 1990 gerekend wor-
den met een trendmatige toeneming van de beroepsbevolking met ruim 

I 
60.000 personen. Het aantal vrouwen daarvan bedraagt bijna 40.000. 
Rekening houdend met het feit dat - bij werkloosheid - circa 50 pro-
cent van alle werkzoekende vrouwen zich alszodanig bij een arbeids-
bureau laat registreren, ramen we de voor de omvang van de "geregi-
streerde" werkloosheid relevante toename van de beroepsbevolking op 
40.000 personen. 

I 	Zonder aanvullend beleid kan op basis van een toeneming van het 
aantal banen met circa 45.000 en een groei van de beroepsbevolking 
met circa 40.000 personen, de geregistreerde werkloosheid in Gelder-
land in de periode 1986-1990 dalen met circa 5.000 personen tot een 
niveau van 84.000 in 1990 (Nederland: 660.000). 
Rekening houdend met het huidige dalingstempo ramen we de werkloos-
heid in 1987 op circa 85.000 personen. 

I 	Hierbij is afgezien van het effect van de opschoning van bestanden 
van de arbeidsbureaus. 

1 
1 
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tabel 1 Kerngegevens Gelderland 1982-1990 

Niveaus (x 1.000) 

Werkgelegenheid (arbeidsjaren) 
Beroepsbevolking (personen) 
Geregistreerde werkloosheid (personen) 

1982 1986 1990 

510 510 530 
660 710 750 
78 89 84 

Mutaties 1982-1990, in procenten per jaar 

1982/1986 	1986/1990 

Werkgelegenheid 
(arbeidsjaren) 	0 	 1 
Beroepsbevolking 
(personen) 	1,5 	 1,5 
Geregistreerde werk- 
loosheid (personen) 	3,5 	 - 1,5 

Mutaties 1986-1990, absoluut 

Werkgelegenheid (arbeidsjaren) 	+ 20.000 
Werkgelegenheid (personen) 	+ 45.000 
Beroepsbevolking (personen) 	+ 40.000 
Geregistreerde werkloosheid (personen) 	- 5.000 

Uitgifte bedrijfsterrein 	1982 	1983 	1984 	1985 
(netto ha) 

41 	30 	37 	67 
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Tabel  2  Kerngegevens;  Nederland  1982-1990 

1982/86 1986/90 

per jaar in % 

Veronderstel ii nen gemiddelde mutaties 
Volume wereldhandel  (ongewogen) 35 a 4 4,5 

Concurrerende uitvoer (dubbel herwogen, 
4 á 4,5 5 a 5,5 

excl.  

energie) 
Prijspeil  goedereninvoer (in gid) -2 0 
Concurrerend uitvoerprijspeil  (in gld) 

(dubbel  herwogen, excl.  energie) 1 -0,5 
Loonkostenper eenheid produkt in de ver- 
werkende industrie in het buitenland (in gld) 1 -1  â -0,5 

Effectieve koers van de gulden 
t.o.v. concurrenten op buitenl. markten 2 á  2,5 1,5 

t.o.v.  leveranciers 1,5  a  2 2 
2,60 2,25 Koers van de dollar (niveau eindjaar) 

Volume materiële overheidsbestedingen 0,5  â  1 1 

Volume investeringen in woningen -1  â  -0,5 -0,5 

Arbeidsduur in bedrijven A -1,0 0 

Resultaten  Loonsom per werknemer in bedrijven 2  2,5 1,5 

Volume particuliere consumptie 1  a  1,5 2,5 

Volume bruto investeringen bedrijven 
5 4 (excl. woningen) 

Volume goederenuitvoer 4,5  5 5 a 5,5 

Idem,  excl. energie 5,5 6 

Volume goedereninvoer 4,5 â 5 5 

Produktievolume bedrijven 2 2,5 â 3 
Produktievolume marktsector (excl. 
delfstoffenwinning en woningbezit) 2 3,5 

Reëel nationaal  inkomen 2 â 2,5 2 a 2,5 

Prijspeil  particuliere consumptie 1,5  â  2 -0,5 â 0 
-1,5 -0,5 a 0 Prijspeil goederenuitvoer 

Idem excl. energie 0,5 -1  a -0,5 

Arbeidsproduktiviteit in bedrijven 
(incl.  zelfstandigen) 2 1,5 a 2 
Reëel vrij beschikbaar inkomen (modale 
werknemer,  incl.  incidenteel) 0,5  â  1 1  á 1,5 

Loonkosten per eenheid produkt in de 
verwerkende industrie -1 -2 

1982 1986 1990 I niveaus 

Liquiditeitsquote 36,3 44,5 48 

Saldo lopende rekening van de I betalingsbalans  (mld gid) 10,5 17,0 17,5 

Voorraadvorming (mld gld) -1,0 2,5 4,8 
Werkgelegenheid (1.000 arbeidsjaren) 4619 4590 4720 
Geregistreerde werkloosheid 11.000 pers.) 655 710 660 

Arbeidsinkomensquote (bedrlj v en)B 89 82,5 81,5 I Besparingen C 12,0 14,5 14,5 

Financieringstekort (kasbasis)CD 10,1 7,2 8,4 
BelastingdrukC 29,2 28,1 28,3 

' Idem (excl.  gas) 27,3 26,5 27,4 

Sociale p renh i edrukC 22,0 22,4 22,5 

Bron: De Nederlandse economie in 1990; Centraal Planbureau, 1986 

A Contractuele uren per arbeidsjaar. 
B Gecorrigeerd voor deifstoffenwinning, openbare nutsbedrijven 

en woningbezit. 
C In % van het netto nationaal inkomen tegen marktprijzen. 
D Ingeval geen debudgettering zou hebben plaatsgevonden. 

1 
1 
1 
1 
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1 	VERWACHTINGEN VOOR DE NEDERLANDSE ECONOMIE 

In dit hoofdstuk geven we de verwachtingen weer voor de Nederlandse 
economie in de periode 1986-1990. Deze verwachtingen zijn gebaseerd 
op de middellange termijnraming van het Centraal Planbureau' > . 
De vernielde prognose-uitkomsten voor de jaren 1986 en 1987 zijn ont-
leend aan de Macro Economische Verkenning 1987 van het Centraal 
Planbureau 2 . 

1.1 	De internationale context 

Sterk bepalend voor de ontwikkeling van de Nederlandse economie zijn 
de internationale economische ontwikkelingen. Van structureel belang 
is in dit verband het naar elkaar toegroeien van het economische 
groeitempo in Amerika en Japan enerzijds en dat in Europa ander-
zijds. In combinatie met een in het algemeen afnemende inflatie, da-
lende rente en waardevermindering van de dollar, groeit daarmee het 
internationale vertrouwen in economisch herstel. De sterke daling 
van de olieprijs, begin 1986, heeft daarbij per saldo een positieve 
werking op de wereldconjunctuur. 
Deze internationale contekst met onder meer een verwachte stijging 
van de wereldhandel met gemiddeld 4,5 procent per jaar tot 1990 
maakt een verder herstel van onze nationale economie in een gematigd 
tempo mogelijk. 

1.2 	De nationale economie 

Een belangrijk kenmerk van de Nederlandse economie is de huidige 
prijsstabiliteit. Door de zeer gematigde loonontwikkeling in de af -
gelopen jaren bedroeg het inflatietempo in 1984 en 1985 slechts 2,5 
procent. Ten gevolge van de recentelijk opgetreden olieprijsdaling 
en de waardevermindering van de dollar is het inflatietempo nog ver -
der gereduceerd, waardoor thans een stabiel prijsniveau voor de par -
ticuliere consumptie wordt bereikt. Daardoor kan in de komende jaren 
in combinatie met een reële inkomensverbetering van alle inkomens-
trekkers een toename van de particuliere consumptie worden gereali-
seerd. 
De binnenlandse bestedingen nemen naar verwachting voorts toe door 
een stijging van de bedrijfsinvesteringen. Door lastenverzwaring 
voor het bedrijfsleven, samenhangend met het hoge financieringste-
kort en door uitstel van investeringen in de energiesector wordt 
echter de investeringstoename in 1987 en daarna afgezwakt. 

De Nederlandse Economie in 1990; Centraal Planbureau, 1986. 
2) 	Macro Economische Verkenning 1987, Centraal Planburau, 1986. 
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Van het budgetbeleid van de overheid kan 	de eerstkomende jaren geen 
positieve invloed worden verwacht op de binnenlandse bestedingen. De I in samenhang met de gedaalde olieprijzen sterk teruglopen aardgasba- 
ten maken het probleem van het hoge financieringstekort nijpender. 

I Met betrekking tot de binnenlandse bestedingen doen zich in de pe- 
riode 1986-1990 naar verwachting de volgende ontwikkelingen voor. 

I . 	 De particuliere consumptie neemt toe met gemiddeld 2,5 procent 
per jaar 	(1986: + 3 procent, 	1987: 	+ 2,5 procent) 	door een 	toe- 
name van het 	reëel besteedbaar inkomen voor alle inkomenstrek- 
kers. 	Deze toename hangt samen met een beperkte loonstijging 	en 
een 	vermindering 	van door 	de werknemers betaalde sociale pre- 
mies, in combinatie met een stabiel prijsniveau. 

I . 	 De bedrijfsinvesteringen stijgen met gemiddeld 4 en exclusief de 
energiesector 	met 	5 procent 	per 	jaar 	(1986: + 9 procent: 	1987: 
+ 4,5 procent) 	waarbij 	aanvankelijk vooral 	de 	investeringen 	in 

I bedrijfsgebouwen sterk aantrekken. 

De 	overheidsconsumptie 	stijgt 	licht 	met 	gemiddeld 	0,5 procent 

I per jaar 	(1986 en 1987: 	+ 2 procent). 

De overheidsinvesteringen zullen tot 	1990 	gaan 	dalen 	met 	ruim 
n procent 	(1986 en 1987: 	gelijkblijvend) vooral als gevolg van 

I de 	voltooiing 	van 	de 	Deltawerken, 	waarvoor 	geen 	compensatie 
wordt voorzien. 

I 	. 	De investeringen in woningen dalen de komende jaren met gemid- 
deld 0,5 procent per jaar (1986 en 1987: + 2 procent). Een ge-
leidelijke daling van het aantal in aanbouw te nemen woningen 

I ligt hieraan ten grondslag. 

Het beeld van de export is gunstig en bevestigt het toegenomen con-
currentievermogen van het Nederlandse bedrijfsleven. Worden de da-
lende gasexporten niet meegerekend, dan kan de uitvoer in 1986 en 
1987 toenemen met jaarlijks 5 procent. Voor de periode 1986-1990 kan 
zelfs een exportgroei van gemiddeld 6 procent per jaar worden gerea-
liseerd. 1 

I 	
produktie, werkgelegenheid en arbeidsmarkt 

Voor de periode 1986-1990 resulteren de vorengenoemde ontwikkelingen 
in een toename van de produktie van de bedrijven met jaarlijks 

I 

	

	2,5 á 3 procent. Voor de marktsector is dat zelfs 3,5 procent (zie 
tabel 3). 



1 

tabel 3 Produktie, arbeidsvolume (in arbeidsjaren) en arbeidspro-
duktiviteit; Nederland 1982-1990 	 1 

Produktie 	Arbeidsvolume 	Arbeidsproduk- 
tiviteit 

Landbouw 
Industrie, excl. 
aardolie md. 
Energie 
Bouw 
Diensten 

tertiair 
kwartair 

Totaal bedrijven 
Totaal bedrijven 
excl. kwartair en 
energie 

1982/86 1986/90 	1982/86 1986/90 	1982/86 1986/90 

gemiddelde mutaties per jaar in 

2,5 	2 á 2,5 	0 	-0,5 	2,5 	2,5 á 3 

5 -1 0,5 & 1 4,5 4 
-1,5 0,5 0,5 1 1,5 -2,5 	-2 
1 -2 -0,5 0 2 1,5 
3 0,5 1 â 1,5 1,5 1,5 
3 0,5 1 1,5 2 l,52 
1,5 1 1 0 0,5 	1 2,5 A 3 -0,5 á 0 1 2 á 2,5 	1,5 	2 

3,5 -0,5 1 2,5 2,5 

3,5 
2 
0 
2 
2 
1 
2 

Bron: De Nederlandse economie in 1990; Centraal Planbureau 

Een belangrijk aandeel in deze produktiegroei heeft de industrie met 
een stijging van 5 procent per jaar. Ook de produktiestijging in de 
dienstensector met gemiddeld 3 procent is van belang. Voor de land-
bouw zal de produktiegroei jaarlijks 2 á 2.5 procent bedragen, ter-
wijl voor de bouwnijverheid een bescheiden produktietoename is te 
verwachten van 1 procent per jaar. 
Bepalend voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid is naast de 
produktieontwikkeling, de ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit. 
Groei van de werkgelegenheid vindt - bij een veronderstelde gelijk-
blijvende arbeidstijd - plaats indien en voor zover de produktie-
stijging de stijging van de arbeidsproduktiviteit overtreft. Blij-
kens tabel 3 is dat alleen het geval in de industrie en de diensten-
sector. In de landbouw en de bouwnijverheid neemt de werkgelegenheid 
(in arbeidsjaren) af. 
In het volgende hoofdstuk wordt uitvoeriger ingegaan op de ontwikke-
lingen per sector. 

In totaliteit neemt de werkgelegenheid in de bedrijven in de periode 
1986-1990 toe met 137.000 arbeidsjaren. Rekening houdend met een 
vermindering van de werkgelegenheid bij de overheid met 7.000 ar-
beidsjaren, neemt de werkgelegenheid toe met 130.000 arbeidsjaren. 
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1 
Bij een verdere toeneming van deeltijdarbeid betekent dat een toena-
me van het aantal banen met 300.000, dat is gemiddeld 75.000 per 
jaar. 
Tegenover deze stijging van het aantal banen staat een trendmatige 

I 
groei van het arbeidsaanbod (werkwillenden) van circa 400.000 perso-
nen, oftewel 100.000 per jaar. Voor de ontwikkeling van de geregi-
streerde werkloosheid is de trendmatige groei van het arbeidsaanbod 
niet bepalend. Bepalend is de groei van het "geregistreerde arbeids-
aanbod", die aanzienlijk minder is omdat een deel van de werkwillen-
den, met name gehuwde vrouwen, zich niet als werkzoekende laat regi-
streren. De toename van het "geregistreerde aanbod" bedraagt naar 

I schatting 250.000 personen, overeenkomend met ruim 60.000 personen 
per jaar. De geregistreerde werkloosheid kan derhalve tussen 1986 en 
1990 in totaal met circa 50.000 personen dalen tot een niveau van 

I 
660.000 in 1990. De prognose voor 1987 geeft een daling van de gere-
gistreerde werkloosheid te zien ten opzicht van 1986 met 40.000 per -
sonen. Derhalve is op middellange termijn nagenoeg sprake van een 
stabilisatie van de werkloosheid. Duidelijk moge zijn dat deze cij-
fers met grote onzekerheidsmarges zijn omgeven. Voorts is geen reke-
ning gehouden met de effecten van opschoning van bestanden van de 
arbeidsbureau's. 

1.3 	Conclusie 

I 	Samenvattend kan worden gesteld dat de verwachtingen voor de Neder - 
landse economie voor de komende jaren gematigd positief zijn. De 
binnenlandse bestedingen nemen toe door een verdergaande stijging 

I 	van de particuliere consumptie en de bedrijfsinvesteringen. Door de 
gunstige concurrentiepositie kan bovendien de export toenemen. 
Vanwege de vooralsnog sterke toename van het arbeidsaanbod is de 

I 
groei van de werkgelegenheid onvoldoende om de geregistreerde werk-
loosheid belangrijk te verkleinen. Daarmee blijft de werkloosheid 
vooralsnog een probleem. 
Een knelpunt is voorts het hoge financieringstekort, in samenhang 

1 	ook met de scherp teruggelopen aardgasbaten. 

De kerngegevens voor de Nederlandse economie staan vermeld in ta-
bel 2. De kerngegevens voor 1987 zijn opgenomen in bijlage 1. 
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2 	DE GELDERSE ECONOMIE 

In dit hoofdstuk geven we de verwachtingen voor de ontwikkeling van 
de Gelderse economie. De prognose van de Gelderse werkgelegenheid is 
gebaseerd op de voor Nederland opgestelde middellange termijnraming 
van het Centraal Planbureau voor de periode 1986-1990. Op de achter-
gronden en uitkomsten daarvan is in het vorige hoofdstuk ingegaan. 
In paragraaf 2.1 besteden we behalve aan de werkgelegenheidsontwik-
keling aandacht aan de ontwikkeling van de produktiestructuur. In 
paragraaf 2.2 wordt de ontwikkeling van de beroepsbevolking beschre-
ven. De ontwikkeling van de Gelderse werkloosheid, alsmede de samen-
stelling van de Gelderse werkloosheid staan beschreven in para-
graaf 2.3. In paragraaf 2.4 tenslotte staan de uitgiften en voorra-
den van bedrijfsterreinen vermeld. 

2.1 	Werkgelegenheid en produktiestructuur 

2.1.1 	Werkgelegenheid 

In tabel 4 staan de verwachte werkgelegenheidsontwikkelingen vermeld 
voor Gelderland (meer gedetailleerde informatie is vermeld in bijla-
ge 3). 
Opgemerkt zij dat ook de vermelde cijfers voor 1985 en 1986, wegens 
het ontbreken van actuele statistieken, ramingen zijn. 

Tabel 4 Procentuele ontwikkeling van de werkgelegenheid (arbeidsja- 
ren) per sector; Gelderland en Nederland, 1984-1990 

nivo Gelderland mutaties per jaar in 
(x 1.000 arbeids- 
jaren) 

1986 84/85 85/86 86/90 
Gld. Ned. Gld. Ned. Gld. Ned. 

Landbouw 44,3 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 
Nijverheid 106,3 2 1 2 1 1 1 
Bouwnijverheid 37,1 0 0 0 0 -1 -0,5 
Diensten 243,5 1,5 1,5 2 1,5 1,5 1 
Overheid 81,7 0,5 0,5 0 0 -0,5 -0,5 

Totaal 512,9 1 1 1,5 1 1 0,5 

Bron: 	Centraal Planbureau/provincie Gelderland,dienst ABEZ-Bureau 
Economisch Onderzoek 
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1 
Het economische herstel komt ook in de ontwikkeling van de Gelderse 
werkgelegenheid tot uitdrukking. Evenals voor Nederland neemt na een I periode 	van 	afbrokkeling 	de 	werkgelegenheid 	(in 	arbeidsjaren) 	in 
Gelderland sinds 	1985 	weer 	enigszins 	toe. 	Dit 	beeld 	zal 	zich naar 
verwachting de komende jaren bestendigen. 

I Dit betekent 	echter niet dat de ontwikkelingen voor 	alle 	sectoren 
positief zullen verlopen. 	In de landbouw moet worden gerekend op een 
voortgaande afkalving van de werkgelegenheid. 	In de 	bouwnijverheid 

I stabiliseert 	de werkgelegenheid zich vooralsnog op het 	lage niveau 
van 1984. 	Na 1986 wordt echter opnieuw een daling voorzien. 	De sec- 
tor overheid zal 	voor het 	eerst in de na-oorlogse geschiedenis een 
structureel 	dalende 	werkgelegenheidsontwikkeling 	te 	zien 	geven. I Niettemin wordt 	in totaliteit toch nog een bescheiden stijging van 
de werkgelegenheid voorzien. 	De verwachte 	toename 	zal 	geheel 	voor 
rekening komen van de nijverheid en de dienstensector. 

I De totale Gelderse werkgelegenheidsgroei in de periode 1986-1990 kan 
bijna 20.000 arbeidsjaren zijn. Voor Nederland is dat 130.000. 
Naar verwachting zal 	de ontwikkeling 	in 	Gelderland 	de 	Nederlandse 

I groei 	iets 	overtreffen, 	waarbij de belangrijkste groei-impulsen uit 
de Achterhoek en de regio Arnhem/Nijmegen komen. Tabel 5 illustreert 
dat. 

Onderstaand worden de ontwikkelingen per sector nader beschreven. 
Voor zover zich op het niveau van de vier Gelderse Corop-gebieden 
afwijkende ontwikkelingen voordoen, worden ze vermeld. Voor het ove-
rige verwijzen wij naar bijlage 4 waarin de prognose-uitkomsten per 
sector op Corop-niveau zijn opgenomen. 

Tabel 5 Procentuele ontwikkeling van de werkgelegenheid (arbeidsja-
ren); Nederland, Gelderland en Corop-gebieden, 1984-1990 

nivo 	mutaties per jaar in % 
(x 1.000 ar- 
beidsjaren 

1986 	84/85 	85/86 	86/90 

Nederland 4574,9 1 1 0,5 
Gelderland 512,9 1 1,5 1 
Veluwe 167,9 1,5 1,5 0,5 
Achterhoek 106,1 1,5 1,5 1 
Arnhem/Nijmegen 190,7 1 1,5 1 
Zuidwest Gelderland 48,1 1 1 0,5 

Bron: Centraal Planbureau/provincie Gelderland, dienst ABEZ-Bureau 
Economisch Onderzoek 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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landbouw 

De landbouw wordt op dit moment gekenmerkt door een relatief geringe 
toename van het produktievolurne, achterblijvende prijzen en een 
sterke groei van het exportvolume. De meststoffenproblernatiek zal in 
de komende periode een stempel drukken op de intensieve veehouderij. 
Ingevolge de EG-landbouwpolitiek zal de melkproduktie eerder inkrim-
pen dan uitbreiden. 
Gezien de overschotten binnen de EG zijn de perspectieven voor de 
akkerbouw evenmin rooskleurig. Alleen in de tuinbouw en met name in 
de sierteelt, zal een relatief gunstige ontwikkeling kunnen worden 
gerealiseerd, waarvan ook de regio Arnhem/Nijmegen profiteert. 
Samengevat resulteert een en ander in een lichte daling van de werk-
gelegenheid. 
Evenals in 1985 en 1986 zal de werkgelegenheid in Nederland en Gel-
derland tot 1990 afnemen met gemiddeld een 0,5% per jaar. De regio 
Arnhem/Nijmegen vormt hierop een gunstige uitzondering. Naar ver-
wachting kan de landbouwsector in deze regio zich de komende periode 
handhaven op het huidige werkgelegenheidsniveau. 

nijverheid 

De werkgelegenheidssituatie in de nijverheid is dankzij de gestage 
produktiegroei van de laatste jaren geleidelijk verbeterd. Aan deze 
positieve ontwikkeling is ook in belangrijke mate bijgedragen door 
de herbezetting (25 á 30%) van door arbeidsduurverkorting vrijgeko-
men arbeidsplaatsen. 
In 1984 daalde de werkgelegenheid in de Nederlandse nijverheid nog 
met 2%. In 1985 en 1986 is evenwel sprake van een toename van 1% per 
jaar. Daarmee kent de nijverheid voor het eerst sinds 1970 weer een 
opgaande lijn. Naar het zich laat aanzien zal de ontwikkeling van de 
Gelderse nijverheid in 1985 en 1986 positiever zijn verlopen dan in 
Nederland. 
Voor de periode 1986/1990 verwacht het Centraal Planbureau een toe-
nemende buitenlandse vraag en een verhoogd investeringsniveau alsme-
de een voortgaande verschuiving naar hoogwaardige produkten. 
De werkgelegenheid in de Nederlandse nijverheid zal onder invloed 
van deze factoren blijven stijgen met 1% per jaar. Ook voor Gelder-
land bedraagt de geraamde groei tussen 1986 en 1990 ca. 1% per jaar, 
waarbij de groei in Zuidwest-Gelderland mogelijk wat achter blijft 
terwijl de toename in de Achterhoek daarentegen wat sneller kan ver-
lopen. 

bouwnijverheid 

Het binnenlandse afzetvolume van de bouwnijverheid liep in de jaren 
1980-1983 terug met bijna 20%. Hierdoor verminderde de werkgelegen-
heid in de Nederlandse bouw met meer dan 120.000 arbeidsjaren. In 
1984 zette een produktieherstel in door een opleving in de vrije 
sector, de vernieuwbouw, de gebouwen voor de marktsector en de GWW-
investeringen. 



1 	
-16- 

1 
Het recentelijk op gang gekomen bescheiden herstel van de produktie 

U 	zal zich op middellange termijn voortzetten. 
Aan de stijging van de afzet wordt het meest bijgedragen door de in-
vesteringen in gebouwen voor bedrijven, met name in de marktsector, 

I 	in samenhang met het algemeen economisch herstel. 
De verwachte afzetontwikkelingen van de Nederlandse bouwnijverheid 
leiden uiteindelijk tot een produktiestijging van 1% per jaar in de 

I 
periode 1986/1990. Tevens wordt verwacht dat de arbeidsproduktivi-
teit jaarlijks zal toenemen met 1,5, zodat de werkgelegenheid per 
saldo zal afnemen met 0.5 per jaar. De ramingen voor Gelderland 
zijn met een daling van l per jaar nog wat negatiever. 

I 	Alleen in Zuidwest-Gelderland zal mogelijk de werkgelegenheid niet 
verder afnemen. 

diensten 

De ontwikkelingen binnen de tertiaire diensten hangen nauw samen met 
deontwikkeling 	van 	de 	particuliere consumptie. 	Na 	een jarenlange 
stagnatie van de particuliere consumptie valt in 1985 weer een stij- 
ging te constateren. Voor de periode tot 1990 wordt een nog sterkere 

consumptiegroei 	

geraamd. 	In vergelijking met 	de 	totale 	sector 	be- 
drijven wordt 	in 	de 	tertiaire 	diensten dan ook een 	relatief hoge 
produktiegroei 	voorzien, 	waardoor een aanzienlijk werkgelegenheids- 
herstel mogelijk wordt. 
De kwartaire sector heeft de afgelopen decennia sterk aan betekenis 
gewonnen hetgeen heeft geresulteerd in een gestage werkgelegenheids- 
groei. 
Methet oogmerk tot een betere kostenbeheersing te komen is in 1983 
een begin gemaakt met het 	budgetteringssysteem 	in 	de 	gezondheids- 
zorg. 	Hierdoor 	is 	de 	werkgelegenheidsgroei 	sindsdien 	afgeremd. 	De 
toch nog gerealiseerde groei na 1983 is grotendeels toe te schrijven 
aan de arbeidsduurverkorting en de daaruit voortvloeiende herbezet- 
ting. 	De 	indruk bestaat dat 	in de 	intramurale 	gezondheidszorg 	een 
aantal 	huishoudelijke diensten in toenemende mate wordt uitbesteed 
aan externe bedrijven. Dit heeft een verlagende invloed op de werk- 
gelegenheidsontwikkeling van de kwartaire sector. Voorts wordt blij- 
kens het regeerakkoord 	ernaar gestreefd de 	kosten van 	de 	gezond- 
heidszorgte stabiliseren, 	wat eveneens een neerwaartse druk op de 
werkgelegenheid met zich meebrengt. Desondanks wordt in de kwartaire 
sector 	een 	voortgaande 	werkgelegenheidsgroei 	verwacht 	van 	1 	per 

jaar.  
Per 	saldo 	zal 	de 	werkgelegenheid 	tot 	1990 	eveneens 	toenemen met 
jaarlijks 1%. In Gelderland zal de groei zelfs nog iets sterker kun- 
nen zijn en mogelijk oplopen tot 1,5% per jaar. 

overheid 

In 1986 daalde de totale Nederlandse loonsom bij de Overheid met ca. 
100 miljoen gulden. 	Toch blijft de werkgelegenheid met 	een geringe 
stijging ten opzichte van 1985 nagenoeg op hetzelfde niveau. 	Dit kon 

1 
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worden bereikt door herbezetting van de uren die door arbeidsduur-
verkorting waren vrijgekomen. Aldus werd tegenwicht geboden aan de 
dalende werkgelegenheid in de onderwijssector en de personeelsbeper-
king in het kader van de 2-operatie. 
De verwachte werkgelegenheidsontwikkeling bij de overheid staat in 
het teken van het financieringstekort en het streven om de over-
heidsactiviteiten terug te dringen. De loonsom zal in de periode 
1986/1990 verder teruglopen. Dit wordt veroorzaakt door een afname 
van de werkgelegenheid in met name het onderwijs. Zowel in Nederland 
als in Gelderland daalt de werkgelegenheid bij de overheid tot 1990 
met gemiddeld een 0.5% per jaar. 

2.1.2 	Produktiestructuur 

Voor een goed begrip van de achtergrond waartegen de genoemde veran-
deringen zich afspelen geven we in deze paragraaf een overzicht van 
de produktiestructuur aan de hand van de werkgelegenheid per econo-
mische activiteit. In tabel 6 wordt de samenstelling van de bedrij-
ven- of produktiestructuur vermeld, waarbij het werkgelegenheidsaan-
deel per bedrijfsklasse is uitgedrukt in procenten van de totale re-
gionale werkgelegenheid. 

tabel 6 	De produktiestructuur op basis van werkgelegenheidsaandelen 
(arbeidsjaren); Gelderland en Nederland, 1973, 1986 en 1990 

Gelderland Nederland 

1973 1986 1990 1973 1986 1990 

Landbouw 9,8 8,6 8,2 6,6 5,9 5,6 
Nijverheid 27.6 20,7 21,0 25,9 20,5 20,6 
Bouwnijverheid 10,3 7,2 6,8 9,9 7,1 6,8 
Diensten 39,2 47,5 48,7 44,8 50,8 51,9 
Overheid 13,1 15,9 15,3 12,7 15,7 15,1 

Totaal 	100 % 	100 % 	100 % 	100 % 	100 % 	100 % 

Bron: 	provincie Gelderland, dienst ABEZ-Bureau Economisch Onder- 
zoek 

Geconcludeerd kan worden dat de Gelderse structuur niet fundamenteel 
afwijkt van de Nederlandse. Van oudsher ligt het accent wat meer op 
de landbouw. De landbouw blijft ook in de toekomst een relatief om-
vangrijke bedrijfstak in de Gelderse economie. 
Het aandeel van de industrie (nijverheid) en van de bouwnijverheid 
tendeert naar het landelijk gemiddelde. Opvallend is de kentering in 
het werkgelegenheidsaandeel van de industrie (nijverheid). Binnen de 
Gelderse industrie ligt het accent vooral op bedrijfsklassen met een 
relatief sterke orientatie op de binnenlandse markt (veevoederindus- 
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1 
trie, hout- en bouwrnaterialenindustrie, papier- en grafische indus-
trie en de metaalprodukten- en optische industrie). De bedrijfsklas-
sen met een relatief hoge exportinspanning zijn minder sterk verte-
genwoordigd (basismetaalindustrie, elektrotechnische industrie, 

I 	
transportmiddelen industrie en de aardolieindustrie). 
De betekenis van de dienstensector neemt in de toekomst nog enigs-
zins toe. De in het verleden ondervertegenwoordigde handel komt qua 
werkgelegenheidsaandeel steeds meer overeen met het landelijk gemid-
delde. 
Meer gedetailleerde informatie is opgenomen in bijlage 5. 

1 
2.2 	Beroepsbevolking 

Voor de situatie op de arbeidsmarkt, met name voor de ontwikkeling 
van de werkloosheid, is de ontwikkeling van de beroepsbevolking van 
groot belang. 
De beroepsbevolking is in de afgelopen jaren sterk toegenomen, voor-
al door de toetreding van (gehuwde) vrouwen tot de arbeidsmarkt. In 
de nabije toekomst is een voortduring van dit proces te verwachten. 
Volgens de voorlopige ramingen is de Gelderse beroepsbevolking in de 
afgelopen jaren met gemiddeld 13.500 personen per jaar toegenomen, 
waaronder ruim 9.000 vrouwen waren. Illustratief voor de sterke toe-
treding van vrouwen tot de arbeidsmarkt is de ontwikkeling van het 
deelnemingspercentage', zoals blijkt uit tabel 7. 

tabel 7 	Beroepsdeelnemingspercentages' (15-64 jaar); Gel- 
derland, Nederland, 1980, 1985 en 1990 

1 	 Gelderland 
	

Nederland 

mannen vrouwen mannen vrouwen 

1980 	78,0 34,3 78,1 36,5 
1985 	76,6 40,4 76,7 42,5 
1990 	78,4 46,3 79,6 48,9 

Bron: provincie Gelderland, dienst ABEZ-Bureau Economisch Onderzoek 

De raming van het deelnemingspercentage voor 1990 is gebaseerd op 
een trendmatige ontwikkeling. Verondersteld is dat de Gelderse ont-
wikkeling overeenkomt met het landelijke patroon. 2  De feitelijke 
realisatie van de voor 1990 vermelde percentages is mede afhankelijk 
van de arbeidsmarktomstandigheden. 

Beroepsbevolking in procenten van de bevolking, (15-64 jaar) 
2) 	Herziening van het trendmatig arbeidsaanbod; Centraal Plan- 

bureau, 1986 

r] 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Voor de toekomstige ontwikkeling van de omvang van de beroepsbevol-
king is van belang dat niet alleen de beroepsdeelneming van vrouwen 
toeneemt, maar - na een aantal jaren van daling - ook die van man-
nen. De ontwikkeling van de beroepsdeelneming in totaliteit heeft 
dus een vergrotend effect op de omvang van de beroepsbevolking. Dit 
geldt bovendien ook voor de bevolkingsontwikkeling. Tussen 1986 en 
1990 neemt de Gelderse bevolking van 15 tot 65 jaar toe met ruim 
37.000 personen. ')  
De toename van beroepsdeelneming en bevolking maken dat in de perio-
de 1986-1990 de Gelderse beroepsbevolking jaarlijks met gemiddeld 
ruim 15.500 personen zal toenemen. Het aantal vrouwen daarvan be-
draagt 9.500. 
De groei is relatief wat sterker dan landelijk. 
De prognose-resultaten staan vermeld in tabel 8. 

tabel 8 	Trendmatige ontwikkeling beroepsbevolking > ; Gelder- 
land en Corop-gebieden, Nederland 1986-1990 

nivo 1986 	toename, gemiddeld per jaar 

	

(x 1.000 pers.) 	absoluut 
(x 1.000 pers.)  

Veluwe 
	

224,9 	4,7 	2,0% 
Achterhoek 
	

145,5 	3,2 	2,1% 
Arnhem/Nijmegen 
	

263,0 	6,1 	2,3% 
Zuidwest Gelderland 

	
74,2 	1,8 	2,3% 

Gelderland 
	

707,5 	15,7 
	

2,2% 
Nederland 
	5,5 	111 

	
1,8% 	1 

Bron: 	CBS; provincie Gelderland, dienst ABEZ-Bureau Economisch 
Onderzoek 	 1 

De ontwikkeling van de beroepsbevolking naar leeftijd en geslacht 
staat vermeld in bijlage 6. Vermeldenswaard is dat de ontgroening 
van de bevolking nu tot uiting komt in een vermindering van de be-
roepsbevolking in de leeftijdscategorie van 15 tot 24 jaar. 

2.3 	Arbeidsmarkt 

In deze paragraaf beschrijven we de situatie en ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt in Gelderland. Allereerst geven we de ontwikkeling van 
de totale Gelderse werkloosheid in het recente verleden weer en de 
raming van het werkloosheidsverloop in de komende jaren op basis van 
de in paragrafen 2.1 en 2.2 beschreven ontwikkelingen in werkgele-
genheid en beroepsbevolking. 

1) 	Bron: Bevolkingsprognose conform streekplannen; provincie 
Gelderland/dienst ROV, 1986 
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In de tweede plaats zal de huidige Gelderse werkloosheid worden be-
zien naar regio, samenstelling en kenmerken. 

2.3.1 	Ontwikkeling werkloosheid 

Na de enorme stijging van de werkloosheid in de beginjaren tachtig 
is de werkloosheid in 1985 voor het eerst weer gedaald. 
Op het dieptepunt in 1984 telde Gelderland gemiddeld 102.000 geregi-
streerde werklozen. Het jaargemiddelde voor 1985 kwam uit op 96.000. 
Deze daling zet zich ook in 1986 voort, Op basis van de werkloos-
heidscijfers over de eerste tien maanden zal het jaargemiddelde van 
1986 circa 89.000 bedragen. De daling met 7,5 procent is wat groter 
dan de landelijke (-6,5 procent). 

tabel 9 	Ontwikkeling werkloosheid; Gelderland, 1983-1990 
(jaargemiddelden) 

raming 
1983 	1984 	1985 	1986 	1987 	1990 

mannen 	68.600 	69.200 	62.400 
vrouwen 	30.900 	33.200 	33.700 
totaal 	99.400 	102.400 	96.100 	89.000 	85.000 84.000 

mutaties t.o.v.voorafaaand -jaar in % 
	

ni. vo 

Gelderland 	+ 10,5 	+ 3 	- 6 	- 7,5 	- 5,0 	84.000 
Nederland 	+ 22,5 	+ 2,5 	- 7,5 	- 6,5 	- 5,5 	660.000 

Bron: 	Ministerie SOZAW; provincie Gelderland, dienst ABEZ-Bureau 
Economisch Onderzoek 

Hoe het verloop van de werkloosheid in de toekomst zal zijn is 
uiteraard moeilijk te zeggen. Niet alleen zijn de werkgelegenheids-
prognoses met onzekerheden omgeven, maar ook is het de vraag in wel-
ke mate de berekende trendmatige groei van de beroepsbevolking zich 
zal vertalen in feitelijk arbeidsaanbod. 
Voor de periode 1986-1990 bedraagt de groei van de Gelderse werkge-
legenheid bijna 20.000 arbeidsjaren (paragraaf 2.1.1.) 
Voor het met elkaar in verband brengen van vraag en aanbod moet de 
toename van de werkgelegenheid worden uitgedrukt in feitelijke ba-
nen. Rekening houdend met een verdere toeneming van deeltijdarbeid 
correspondeert de toename van de Gelderse werkgelegenheid van 
20.000 arbeidsjaren met een toename van het aantal banen met circa 
45.000' > . 

Op basis van een door het CPB voor de betreffende periode 
voor Nederland bepaalde verhouding. 

1 
1 
L] 
1 
1 
1 
1 
1 
[j  
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



- 21 - 

Het arbeidsaanbod zal naar verwachting tot 1990 toenemen met 63.000 
personen. Het merendeel daarvan bestaat uit vrouwen. Vrouwen zijn 
bij werkloosheid minder geneigd zich als werkzoekende te laten regi-
streren. Gebleken is dat circa 50% van alle werkzoekende vrouwen 
zich ook daadwerkelijk alszodanig bij een arbeidsbureau laat regi-
streren. ')  
Dit verschijnsel lijkt zich tot nu toe onverminderd te hebben voor -
gedaan en verklaart ook dat in het verleden de groei van de geregi-
streerde werkloosheid is achtergebleven bij hetgeen op basis van de 
groei van arbeidsaanbod en werkgelegenheid mocht worden verwacht. 
Voor de toekomst kan dit registratie-effect betrekking hebben op het 
te verwachten extra aanbod alsook op reeds werkloos zijnden die af-
zien van continuering van registratie. 
Voor de Gelderse situatie betekent het dat wanneer rekening wordt 
gehouden m't dit registratie-effect het arbeidsaanbod zal stijgen 
met circa 40.000 personen (tabel 10). 

tabel 10 	Verandering in vraag en aanbod op de arbeidsmarkt; 
Gelderland en Nederland, 1986-1990 

mutaties 1986-1990 (personen) 
Gelderland 	Nederland 

verwacht aanbod 	63.000 	400.000 
niet registratie e.d. 	23.000 	150.000 
feitelijk aanbod 	40.000 	250.000 
werkgelegenheid (banen) 	45.000 	300.000 
geregistreerde werkloosheid 	- 5.000 	- 50.000 

Bron: 	Centraal Planbureau; provincie Gelderland, dienst ABEZ- 
Bureau Economisch Onderzoek 

Op grond van deze vraag en aanbodontwikkelingen zal - zonder aanvul-
lend beleid de geregistreerde werkloosheid tot 1990 kunnen dalen met 
5.000 personen tot een niveau van circa 84.000 (Nederland: 660.000). 
Gelet op de voor Nederland verwachte werkloosheidsdaling in 1987 en 
het huidige dalingsternpo ramen we voor 1987 de werkloosheid op ge-
middeld 85.000 personen (Nederland: 670.000). Zonder aanvullend be-
leid en afgezien van een vermindering van de geregistreerde werk-
loosheid door opschoning van de bestanden van de arbeidsbureau's, 
lijkt de omvang van de werkloosheid de eerstkomende jaren niet sterk 
te zullen dalen. 

Bron: 	Arbeidskrachtentelling 1981 en 1983; CBS/CPB. 



1 	
- 22 - 

1 
2.3.2. 	Huidige arbeidsmarktsituatie 

De hiervoor gepresenteerde cijfers schetsen de ontwikkeling van de 
arbeidsmarkt in Gelderland als geheel. Het is interessant aan de 
hand van een aantal tabellen de opbouw van de werkloosheid nader te 
bezien. Voorspellingen op gedetailleerd niveau zijn niet mogelijk. 
Volstaan wordt met het beschouwen van de bestaande situatie en de 
ontwikkeling in het afgelopen jaar. 

werkloosheid naar regio 

I 	In de tabellen 11 en 12 wordt de werkloosheid per Corop-gebied ver- 
meld. In tabel 11 staan tussen haakjes de procentuele afnames (toe-
names) ten opzichte van 1985. 

I 	
Een beleidsrelevant gegeven is het verschil in het werkloosheidper- 
centage van een regio ten opzichte van het landelijke, de zogenaamde 
regionale werkloosheidcomponent (tabel 12). 

tabel 11: 	Werkloosheid; Gelderland en Corop-gebieden, 
in duizenden, stand per oktober 1986 

1 (tussen haakjes staan mutaties t.o.v. oktober 1985) 

Mannen Vrouwen 	Totaal 

I Veluwe 	11.3 	(-15%) 7.3 	(-6%) 	18.6 	(-11%) 
Achterhoek 	8.3 	(-19%) 3.4 	(-6%) 	13.7 	(-14%) • Arnhem/Nijmegen 	28.5 (- 8%) 18.5 	(+1%) 	47.0 	(- 4%) 

1 Zuidwest Gelderland 	4.3 (-10%) 2.8 	(+3%) 	7.2 	(- 5%) - 
1 

Gelderland 	52.4 (-11%) 
Nederland 	432.2 	(- 9%) 

	

34.1 	(-1%) 	86.5 	(- 8%) 

	

263.8 	(-2%) 	696.0 	(- 6%) 

Bron: 	Ministerie van SOZAW; provincie Gelderland, dienst ABEZ- 

1 Bureau Economisch Onderzoek 

De werkloosheid is in Gelderland iets hoger dan gemiddeld in Neder- 
land. 	De 	ontwikkeling is echter dat de werkloosheid sneller daalt 
dan landelijk. 	Deze wat snellere daling is vooral 	toe 	te 	schrijven 
aan de gunstige ontwikkelingen in de Veluwe en de Achterhoek. Nega- 
tief is het beeld in met name de regio Arnhem/Nijmegen waar de da-
ling van de werkloosheid achter bleef. Onder vrouwen valt hier zelfs 
nog 	een stijging 	van het 	aantal 	werklôzen waar 	te 	nemen 	hetgeen 
zorgwekkend 	is 	omdat het percentage werkloze vrouwen toch al 	veel 

1 hoger is dan dat van Nederland. De regionale werkloosheidscomponent 
van de regio Arnhem/Nijmegen blijft onverminderd hoog. 

1 
1 

1 
1 
n 

1 
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tabel 12: Werkloosheid in procenten van de afhankelijke beroeps-
bevolking; Gelderland en Corop-gebieden, Nederland 
stand per oktober 1986 

regionale component 
(t.o.v. Nederland) 

Mannen Vrouwen Totaal okt.85 okt.86 

Veluwe 9% 14% 10% -4% -4% 
Achterhoek 10% 18% 12% -1% -2% 
Arnhem/Nijmegen 19% 28% 22% +8% +8% 
Zuidwest Gelden. 10% 18% 12% -3% -2% 

Gelderland 13% 21% 15% +1% +1% 
Nederland 13% 18% 14% 

Bron: Ministerie van SOZAW; provincie Gelderland, dienst ABEZ-
Bureau Economisch Onderzoek 

euadwerkloosheid 

Bij de ontwikkeling van de werkloosheid onder jongeren (jonger dan 
25 jaar) is een zelfde beeld waar te nemen: de Veluwe en de Achter -
hoek kennen een sterke daling van de jeugdwerkloosheid terwijl Arn-
hem/Nijmegen en in iets mindere mate de regio Zuidwest-Gelderland 
achterblijven bij deze tendens (tabel 13). 
De daling van de jeugdwerkloosheid is overal beduidend groter dan de 
daling van de totale werkloosheid en wordt in toenemende mate be-
paald door de ontgroening van de bevolking. 

tabel 13: 	Jeugdwerkloosheid; Gelderland en Corop-gebieden, Ne- 
derland. Stand per oktober 1986 (in duizenden) 

(tussen haakjes staan mutaties t.o.v. oktober 1985) 

Mannen 
	

Vrouwen 
	

Totaal 

Veluwe 
Achterhoek 
Arnhem/Nijmegen 
Zuidwest Gelderland 

Gelderland 
Nederland 

3.4 (-23%) 
2.6 (-25%) 
8.2 (-13%) 
1.1 (-19%) 

15.3 (-18%) 
120.7 (-15%) 

3.8 (-17%) 
2.9 (-14%) 
8.7 (- 6%) 
1.5 (- 7%) 

16.9 (-11%) 
122.6 (-11%) 

7.2 (-20%) 
5.6 (-20%) 

16.8 (-10%) 
2.6 (-12%) 

32.3 (-14%) 
243.3 (-13%) 

Bron: Ministerie van SOZAW; provincie Gelderland, dienst ABEZ-
Bureau Economisch Onderzoek 

1 
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werkloosheidsduur 

Wat betreft de duur van de werkloosheid kan vermeld worden dat de 
grootste daling van de werkloosheid heeft plaatsgevonden onder de 
mannen die relatief kort werkloos zijn. De aantallen langdurig werk-
lozen zijn eveneens niet onaanzienlijk gedaald (tabel 14). 

tabel 14: 	Werkloosheid naar duur; Gelderland. Stand per oktober 
1986 (in duizenden) 

(tussen haakjes mutatie t.o.v. oktober 1985) 

minder dan langer dan totaal 
12 maanden 12 maanden 

mannen 20.0 	(-14%) 32.5 	(-10%) 52.4 	(-11%) 
vrouwen 15.7 	(- 	1%) 18.3 	(- 2%) 34.1 	(- 	1%) 
totaal 35.7 	(- 	9%) 50.8 	(- 	7%) 86.5 	(- 8%) 

Bron: 	Ministerie SOZAW; provincie Gelderland, dienst ABEZ- 
Bureau Economisch Onderzoek 
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Tot slot vermelden we de werkloosheid naar beroepsgroepen. 

werkloosheid naar beroesroe 

Opvallend in de werkloosheidontwikkeling per beroepsgroep is de toe-
name van het aantal werklozen in het onderwijs, zowel mannen als 
vooral vrouwen. 
Het aantal werkloze bouwvakkers en metaalbewerkers daalde ten op-
zichte van een jaar geleden relatief sterk (tabel 15 en 16). 

tabel 15: 	Werkloosheid naar beroepsgroep, mannen; Gelderland. 
Stand per oktober 1986 (in duizenden) 

(tussen haakjes mutatie t.o.v. oktober 1985) 

Mannen 
aantal 	aandeel in 

Beroepsgroep 	ingeschreven 	totaal 
mannen 

Bouw B en U 5.3 (-32%) 10% 
Bouw GWW 1.4 (-23%) 3% 
Houtbewerkers 0.8 (-16%) 2% 
Kleding en textiel personeel 0.1 (- 6%) 0% 
Metaalbewerkers 6.4 (-19%) 12% 
Landbouwpersoneel 2.2 (-12%) 4% 
Handelspersoneel 3.9 (- 6%) 7% 
Horecapersoneel 2.5 (- 7%) 5% 
Scheepvaartpersoneel 0.2 (- 9%) 0% 
Niet-varend verkeerspersoneel 2.8 (-10%) 5% 
Kantoorpersoneel 4.9 (- 	6%) 9% 
Onderwijzend personeel 2.9 (+ 2%) 6% 
Soc. en geneesk. personeel 1.6 (- 2%) 3% 
Personeel alg. dienst 11.9 (- 6%) 23% 
Overige beroepsgroepen 5.5 (- 2%) 11% 

Totaal 52.4 (-11%) 100% 

Bron: 	Mininsterie van SOZAW; provincie Gelderland, dienst ABEZ- 
Bureau Economisch Onderzoek 
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1 
I tabel 16: 	Werkloosheid naar beroepsgroep, vrouwen; Gelderland. 

Stand per oktober 1986 (in duizenden) 

I (tussen haakjes mutatie t.o.v. oktober 1985) 

Vrouwen 
aantal aandeel in 

I Beroepsgroep 	ingeschreven totaal 
vrouwen 

1 Kledingpersoneel 	0.7 (+ 1%) 2% 
1 Kappersen wasserijpersoneel. 	0.6 (- 7%) 2% 

Handelspersoneel 	6.1 (- 7%) 18% • Horecapersoneel 	2.4 (- 3%) 7% 

1 Kantoorpersoneel 	7.0 (+ 2%) 21% 
Onderwijzend personeel 	3.5 (+15%) 10% 
Soc. 	en geneesk. personeel 	5.5 (- 5%) 16% 

I Huishoudelijk personeel 	2.2 (-11%) 6% 
Personeel alg. dienst 	2.9 (- 3%) 8% 
Overige beroepsgroepen 	3.3 (+ 4%) 10% 

1 Totaal 	 34.1 	(- 1%) 100% 

I Bron: 	Mininsterie van SOZAW; Provincie Gelderland, dienst ABEZ- 
Bureau Economisch Onderzoek 

1 conclusie 

' We vatten de actuele situatie en ontwikkelingen op de Gelderse ar- 
beidsmarkt als volgt samen: - 	de regio Arnhem/Nijmegen heeft niet alleen een grote 	regionale 

I 
werkloosheidcomponent (+8 procentpunten) maar kent bovendien een 

 minder dan landelijke daling van de werkloosheid - 	Veluwe en Acherhoek kennen een Vrij snel dalend aantal werklozen 
en wijken hierin alsook in het 	werkloosheidsniveau 	gunstig 	af 
bij het landelijke gemiddelde I - 	de werkloosheid onder vrouwen daalt veel minder snel dan die on- 
der mannen; in de regio Arnhem/Nijmegen stijgt ze zelfs - 	de werkloosheid onder jongeren daalt Vrij sterk I - 	de 	aantallen werklozen 	in de onderwijssector nemen nog steeds 
toe. Het treft vooral vrouwen. 

I 	Bij de gepresenteerde cijfers dient bedacht te worden dat het gaat 
om uitkomsten van een proces waarbij de vraag en het aanbod van ar- 
beid betrokken zijn geweest. Een dalend werkloosheidscijfer kan het 

I 

	

	resultaat zijn van een verhoogde produktie (vraag naar arbeid) maar 
ook van het zich van de arbeidsmarkt terugtrekken van aanbieders. 

1 
Ei 
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2.4 	Infrastructuur 

In deze laatste paragraaf geven we informatie over de uitgifte en 
voorraden bedrijfsterrein in de provincie Gelderland. De bevordering 
van kwalitatief goede locaties voor de bedrijven is een essentiële 
voorwaardescheppende taak van de verschillende overheden. Met name 
het kwalitatieve aspect van de vestigingsplaats staat sterk in de 
belangstelling. Daarbij gaat het niet alleen om het vergroten van de 
attractiviteit van al langer bestaande terreinen, maar ook om de 
vraag in hoeverre het concept van relatief omvangrijke collectieve 
bedrijfsterreinen in de toekomst voldoet aan de behoefte van nieuwe 
bedrijvigheid. 

Bezien we voor 1985 de uitgifte van bedrijfsterrein, dan is duide-
lijk dat het herstel van de economie zich weerspiegelt in de bijna 
verdubbeling van de uitgifte ten opzichte van 1984 (tabel 17). In 
1985 werden 67 ha terrein verkocht nadat in 1983 en 1984 de verkopen 
een dieptepunt hadden bereikt. Verwacht mag worden dat de opgaande 
lijn zich in 1986 heeft voortgezet, cijfers hierover zijn nog niet 
voorhanden. 

tabel 17 	Uitgifte bedrijfsterrein; Gelderland en Corop-gebieden, 
1980-1985, netto ha* 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Veluwe 20 7 6 12 15 15 
Achterhoek 24 18 7 9 4 14 
Arnhem/Nijmegen 23 24 26 8 17 24 
Zuidwest Gelderland 11 4 2 1 1 14 

Gelderland 
	

78 	53 	41 	30 	37 	67 

Bron: Enquëte RPD, ministerie EZ, provincie Gelderland, dienst ROV 

Per 1 januari 1986 was de totale voorraad terrein, gerelateerd aan 
de uitgifte in 1985, nog steeds vrij groot in afwachting van verder 
aantrekkende verkopen. Op korte termijn is vooral de direct uitgeef-
bare voorraad van belang. 

Met betrekking tot de direct uitgeefbare hoeveelheid terrein valt de 
sterke toename op de Veluwe op. Ten opzichte van de overige regio's 
is de direct uitgeefbare voorraad in Midden Gelderland laag (tabel 
18). 

* 	terreinen van oorspronkelijk tenminste 5 ha, waarvan nog 	1 
minimaal 1 ha uitgeefbaar is 

1 



tabel 18: 	Totale voorraad bedrijfsterrein (T) en de daarvan 
direct uitgeefbare hoeveelheid (U); Gelderland en 
Corop-gebieden, per 1 januari 1982-1986, netto ha* 

1982 1984 1985 1986 
T U T tJ T U T U 

Veluwe 366 101 341 141 329 140 255 170 
Achterhoek 259 105 212 112 218 127 215 128 
Arnhem/Nijmegen 401 141 397 157 381 137 350 122 
Zuidwest Gelderland 186 66 169 52 183 53 166 56 

Gelderland 1.212 413 1.119 462 1.111 457 986 476 

Bron: 	Enqute RPD, ministerie EZ, provincie Gelderland, dienst ROV 

* 	terreinen van oorspronkelijk ten minste 5 ha, waarvan nog mini- 
maal 1 ha uitgeefbaar is. 

coil. afd. 
code: gb/nk/2644V 
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Bijlage 1 	Kerngegevens; Nederland, 1984-1987 

1984 1985 1986 1987 

mutaties t.o.v. voorafgaand jaar in 'Is 
VerooderateUieo 
Volume wereldhandel (ongewogen) 8.5 3 3 4 
Concurrerende uitvoer 

(dubbel herwogen, excl. energie) 7 3 3.5 4.5 
Prijspeil goedereninvoer (in gid) 6 1.5 -IS -2 
Concurrerend uitvoerprijspeil (in gid) 

(dubbel herwogen, excl. energie) 7 2,5 4 -1.5 
Loonkosten per eenheid produkt 

in de verwerkende industrie 
in het buitenland (in gid) 3.5 3 -4 -1,5 

Effectieve koers van de gulden 
1.0v. concurrenten op buit markten -2 0.5 9 2.5 
1.0v. leveranciers -4 -1 12 3.5 

Koers van de dollar (niveau) 3,21 3,32 2.45 -2.25 
Volume materiële overheidsbestedingen 2 -0.5 1 -0,5 
Volume investeringen in woningen 3 -45 2 2 
Arbeidsduur in bedrijven' -1 -2i-1,5 -1 -0.5 
RltateD 
Loonsom per werknemer in bedrijven 0.5 1,5â2 2â2.5 1.5 

Idem, in de marktsector 1 2 2.5 1.5 
Volume particuliere consumptie -0,5 1,5 3 2.5 
Volume bruto investeringen bedrijven 

(excl. woningen) 4 9.5 9 45 .  
Volume goederenuitvoer 7 5 3 5 

Idem, excl. energie 9 5 5 5.5 
Volume goedereninvoer 6 6 4 6 
Produktievolume bedrijven 2,5 2 2 2á 2.5 
Reëel nationaal inkomen 2,5 2,5 2,5 1.5 
Prijspeil particuliere consumptie 2.5 2,5 0 -1 
Prijsindex gezinsconsumptie 

(werknemersgezinnen) 3i3,5 2â2.5 0 -1.5 
Prijspeil goederenuitvoer 6,5 2 -16 -3 

Idem, excl. energie 5 1,5 -8 -2 
Arbeidsproduktiviteit in bedrijven 

(incl. zelfstandigen) 3 0,5 0.5 
Reëel vrij beschikbaar inkomen 

(modale werknemer, incl. incidenteel) -0,5 2 3 3 
Loonkosten per eenheid produkt in de 

verwerkende industrie -5,5 2 0 -1 
niveaus 

Liquiditeitsquote (ultimo) 40,5 42.5 44 45 a 45.5 
Saldo lopende rekening van de 

betalingsbalans (mid gid) 16,2 17.7 17 13 
Voorraadvorming (mid gld) 3,7 5,1 2 3.5 
Werkgelegenheid (1000 arbeidsjaren) 4511 4561 4610 4650 
Geregistreerde werkloosheid (1000 pers.) 820 760 710 670 
Arbeidsink. quote (bedrijven )b 84.5 84,5 80.5 81 
Besparingen' 14.5 15,5 IS 14.5 
Financieringstekort Rijk (kasbasis) c '2  9,1 7.1 6.7 7,6 
Belastingdruk' (kasbasis) 27.6 • 27,5 28 29.2 

Idem, excl. gas 26.1 26 26.6 28.6 
Sociale premiedruke 23,2 22,7 22 22.1 

Contractuele uren per arbeidsjaar. 
b Gecorrigeerd voor aardgas e.d. 

In % van het netto nationaal inkomen tegen marktprijzen.  
d Inclusief gedebudgetteerde bedragen; excl. vervroegde aflossingen op woningwetleningen 

1 
1 
1 

Bron: Macro Economische Verkenning 1987, Centraal Planbureau 
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Bijlage 2 	Kern.gegevens; Nederland, 1973-1990 

1973182 1982/86 1986/90 

gemiddelde mutaties per jaar in % 

Veronderstellingen 
Volume wereldhandel (ongewogen) 3 3.5i4 4.5 
Concurrerende uitvoer (dubbel herwogen, 

excl. energie) 4 4â4,5 5a5.5 
Prijspeil goedereninvoer (in gid) 9,5 -2 0 
Concurrerend uitvoerprijspeil (in gld) 

(dubbel herwogen, excl. energie) 6 1 -0,5 
Loonkosten per eenheid product in de verwerken- 

de industrie in het buitenland (in gld) 7,5 1 - 1 i -0,5 
Effectieve koers van de gulden 

t.o.v. concurrenten op buit, markten 2,5 2â2,5 1,5 
1.0v. leveranciers 1.5 l,5i2 2 

Koers van de dollar (niveau eindjaar) 2,70 2,60 2,25 
Volume materiele overheidsbestedingen 1,0 0,5i 1 1 
Volume investeringen in woningen -2 -1 a -0.5 -0,5 
Arbeidsduur in bedrijven' -0,8 -1,0 0 

Resultaten 
Loonsom per werknemer in bedrijven 8.5 2 â 2,5 1,5 
Volume particuliere consumptie 2,3 1 i 1,5 2.5 
Volume bruto investeringen bedrijven 

(excl. woningen) -1,8 S 4 
Volume goederenuitvoer 2,2 4.5 á 5 5 â 5.5 
Idem, excl. energie 3,6 5,5 6 
Volume goedereninvoer 1,3 4.5 á   5 
Produktievolume bedrijven 1,5 2 2.5 a 3 
Produktievolume marktsector (excl. delfstoffen- 

winning en woningbezit) 1,3 2 3.5 
Reed nationaal inkomen 1,0 2â2,5 2i2.5 
Prijspeil particuliere consumptie 6,9 1,5i2 -0,5â0 
Prijspeil goederenuitvoer 8,9 -1,5 -0,5i0 
Idem excl. energie 6,0 0,5 - 1 â -05 
Arbeidsproduktiviteit in bedrijven 

(incl. zelfstandigen) 2,0 2 1,5i2 
Reëel vrij beschikbaar inkomen (modale 

werknemer, incl. incidenteel) 1,0 O,5â 1 1 	1,5 
Loonkosten per eenheid produkt in de 

verwerkende industrie 5 -1 -2 

1982 1986 1990 
niveaus 

Liquiditeitsquote (ultimo) 36,3 44,5 48 
Saldo lopende rekening van de betalingsbalans 

(mid gld) 10,5 17,0 17,5 

Voorraadvorming (nijd gid) - 1,0 2,5 4,8 
Werkgelegenheid (1000 arb. jaren) 4619 4590 4720 
Geregistreerde werkloosheid (1 000 pers.) 655 710 66e' 
Arbeidsinkomensquote (bedrijven )b 89 82,5 81,5 

Besparingen' 12,0 14,5 14.5 
Financieringstekort (k asbas is ),d 10,1 7,2 8,4 

Belastingdruk (ka.sbasis)t  29,2 28,1 28,3 

Idem (excl. gas) 27,3 26,5 27.4 
Sociale premiedruk' 22,0 22,4 22,5 

Contractuele uren per arbeidsjaar.  
b Gecorrigeerd voor deifstoffenwinning, openbare nutsbedrijven en woningbezit 

In '/. van het netto nationaal inkomen tegen marktprijzen. 
d Ingeval geen debudgettenng zou hebben plaatsgevonden. 

Bron: De Nederlandse Economie in 1990; 
Centraal Planbureau, 1986 
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Bijlage 3 

Ontwikkeling werkgelegenheid 1984-1990 
Nederland, Gelderland en Corop-gebieden; (arbeidsjaren) 

Gelderland Nederland 
nivo mutatie nivo % mutatie 

per jaar  per jaar 
1986 84/85 85/86 86190 1986 84/85 85/86 86/90 

44,3 - 0,5 - 0,5 -0,5 269,3 -0,5 - 0,5 -0,5 

7,1 0 0 -1,5 41 0 0 -0,5 

10,5 - 0,5 0,5 0,5 98 -1 1 0,5 
1,7 0 0 0 21 0 0 0 
5,1 0 0 1 45 0 0 0,5 

11,1 - 4 0 -1,5 64 -3 0 -1 
15,4 1 2,5 0,5 104,1 1 2 0,5 
13,6 10 6 4 112,4 3 2 1,5 
2,2 0 0 0 32 0 0 0 

23,6 2,5 2 2 185,3 2 1,5 1,5 
7,1 7,5 7,5 2 104,9 4 4 1 
3,4 0 - 	1,5 2,5 63 0 - 	1,5 2 
O 0 0 0 17 0 0 0 

100,7 2 2 1 887,7 1 1,5 1 

0,3 0 0 1 3,3 0 11 2,5 
5,3 0 0 0,5 46 0 0 0,5 

106,3 2 2 1 937,1 1 1 1 

37,1 0 0 -1 327 0 0 -0,5 

1,3 0 11,5 2,5 13 0 8,5 2 
77,2 2,5 3,5 2,5 732 1,5 2 1,5 
0 0 0 0 36,1 3 3 0,5 

25,6 4,5 3,5 1 285,7 2 1,5 0,5 
17,4 0,5 0 -0,5 171,9 0,5 0 -0,5 
50,2 0,5 1 1 492,1 1 1,5 2 

41,8 1,5 3 1,5 331,7 1 2 1 
30,1 0 0 0 261,1 1 1 1 

243,5 1,5 2 1,5 2323,6 1,5 1,5 1 

431,2 1,5 1,5 1 3857 1 1 1 

81,7 0,5 0 -0,5 717,9 0,5 0 -0,5 

512,9 1 1,5 1 4574,9 1 1 0,5 

1 	LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ 

2 Voedingsmiddelen md. vee-
houderij 

3 	Voedingsmiddelen md. overige 
prod. 

4 Dranken en tabaksprodukten 
5 	Textiel-, kleding en lederind. 
6 	Hout- en bouwrnaterialenind. 
7 	Papieren grafische industrie 
8 Chemische- en rubber industrie 
9 	Basismetaal industrie 
10 Metaalprod.- en optische md. 
11 Elektro-technische industrie 
12 Transportmiddelen industrie 
13 Aardolie industrie 

2-11 INDUSTRIE 

14 Deifstoffenwinning 
15 Openbare nutsbedrijven 

2-15 NIJVERHEID 

16 BOUWNIJVERHEID 

17 Woningbezit 
18 Handel 
19 Zee- en luchtvaart 
20 Transport- en communicatie-

bedrijven 
21 Bank- en verzekeringswezen 
22 Andere tertiaire diensten 
23 Medische en veterinaire 

diensten 
24 Andere kwartaire diensten 

17-24 DIENSTEN 

1-20 BEDRIJVEN 

25 OVERHEID 

1-25 TOTAAL 



1 
1 

Vervolg bijlage 3 	 1 
1 

BEDRIJFSTAK nivo mutatie per jaar nivo mutatie per jaar 
X 1000  x 1000  
1986 84/85 85/86 86/90 1986 84/85 85/86 86/90 

VELUWE ACHTERHOEK 

Landbouw 13,5 -0,5 -0,5 -0,5 16,6 -0,5 -0,5 -0,5 
Nijverheid 31,6 2 2 1 28,7 2 2,5 1,5 
Bouwnijverheid 11,3 0 0 -1 7,4 0 0 - 1 
Diensten 80,9 1,5 2 1,5 41,8 2 2,5 1,5 
Overheid 30,6 0,5 0 -0,5 11,6 1 0 -0,5 
Totaal 167,9 1,5 1,5 0,5 106,1 1,5 1,5 1 

1 ARNBEM/NJMEGEN ZUIDWEST-GELDERLAND 

Landbouw 6,9 0 0 0 7,2 -0,5 -0,5 -0,5 
Nijverheid 35,3 1,5 2 1 10,7 1 1,5 0,5 	1 Bouwnijverheid 13,8 0 0 -0,5 4,6 0 0 0 
Diensten 100,8 1,5 2 1,5 20,1 1,5 1,5 1 
Overheid 33,9 0,5 0 0 5,5 0,5 0 -0,5 
Totaal 190,7 1 1,5 1 48,1 1 1 0,5 

GELDERLAND NEDERLAND 

Landbouw 44,3 -0,5 -0,5 -0,5 269,3 -0,5 -0,5 -0,5 
Nijverheid 106,3 2 2 1 937,1 1 1 1 
Bouwnijverheid 37,1 0 0 -1 327 0 0 -0,5 
Diensten 243,5 1,5 2 1,5 2323,6 1,5 1,5 1 
Overheid 81,7 0,5 0 -0,5 717,9 0,5 0 -0,5 
Totaal 512,9 1 1,5 1 4574,9 1 1 0,5 

Bron: 	cijfers Nederland : Centraal Planbureau 	 1 
cijfers Gelderland: provincie Gelderland, dienst ABEZ-Bureau Economisch Onderzoek 
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Bijlage 4: 	Procentuele ontwikkeling van de werkgelegenheid per 
sector; Nederland, 	Gelderland 	en 	Corop-gebieden; 
1984-1990 (in arbeidsjaren) 

Landbouw nivo mutatie per jaar 
(x 1000) 

1986 84/85 85/86 86/90 

Nederland 269,3 - 0,5 - 0,5 - 0,5 
Gelderland 44,3 - 0,5 - 0,5 - 0,5 
Veluwe 13,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 
Achterhoek 16,6 - 0,5 - 0,5 - 0,5 
Arnhem/Nijmegen 6,9 0 0 0 
Zuidwest-Gelderland 7,2 - 0,5 - 0,5 - 0,5 

Nijverheid nivo % - mutatie per jaar 
(x 1000) 

1986 84/85 85/86 86/90 

Nederland 937,1 1 1 1 
Gelderland 106,3 2 2 1 
Veluwe 31,6 2 2 1 
Achterhoek 28,7 2 2,5 1,5 
Arnhem/Nijmegen 35,3 1,5 2 1 
Zuidwest-Gelderland 10,7 1 1,5 0,5 

Bouwnijverheid nivo % mutatieper jaar 
(x 1000) 

1986 84185 85/86 86190 

Nederland 327,0 0 0 - 0,5 
Gelderland 37,1 0 0 - 1 
Veluwe 11,3 0 0 - 1 
Achterhoek 7,4 0 0 - 1 
Arnhem/Nijmegen 13,8 0 0 - 0,5 
Zuidwest-Gelderland 4,6 0 0 0 
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Diensten 

Nederland 
Gelderland 
Veluwe 
Achterhoek 
Arnhem/Nijmegen 
Zuidwest-Gelderland 

Overheid 

nivo 
(x 1000) 

1986 

2323,6 
243,5 
80,9 
41,8 
100,8 
20,1 

nivo 
(x 1000) 

1986 

Yo mutatie per jaar 

84/85 	85/86 	86/90 

1,5 1,5 1 
1,5 2 1,5 
1,5 2 1,5 
2 2,5 1,5 
1,5 2 1,5 
1,5 1,5 1 

% mutatie Der 	jaar 

84/85 	85/86 	86/90 

Nederland 717,9 0,5 0 - 0,5 
Gelderland 81,7 0,5 0 - 0,5 
Veluwe 30,6 0,5 0 - 0,5 
Achterhoek 11,6 1 0 - 0,5 
Arnhem/Nijmegen 33,9 0,5 0 0 
Zuidwest-Gelderland 5,5 0,5 0 - 0,5 

Bron: 	cijfers Nederland : De Nederlandse Economie in 1990; 
Centraal Planbureau, 1986 

cijfers Gelderland: provincie Gelderland, dienst ABEZ - Bureau Economisch 
Onderzoek 
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Bijlage 5 

Produktiestructuur op basis van werkgelegenheidsaandelen (arbeids-
jaren); Gelderland en Nederland 1973, 1986, 1990 

Gelderland 	Nederland 

1973 1986 1990 1973 1986 1990 

1 LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ 9,8 8,6 8,2 6,6 5,9 5,6 

2 Voedingsmiddelen md. veehouderij 1,6 1,4 1,3 1,2 0,9 0,9 
3 Voedingsmiddelen md. overige prod. 2,4 2 2 2,6 2,1 2,1 
4 Dranken en tabaksprodukten 0,4 0,3 0,3 0,6 0,5 0,4 
5 Textiel-, kleding- en lederind. 2,8 1 1 2,6 1 1 
6 Hout- en bouwmaterialen md. 3,9 2,2 2 2,2 1,4 1,3 
7 Papier- en grafische industrie 3,3 3 3 2,5 2,3 2,3 
8 Chemische- en rubber industrie 3 2,7 3 2,7 2,5 2,5 
9 Basismetaal industrie 0,4 0,4 0,4 0,8 0,7 0,7 
10 Metaalprod.- en optische md. 6,1 4,6 4,8 5 4,1 4,2 
11 Elektro-technische industrie 1,9 1,4 1,4 2,6 2,3 2,3 
12 Transportmiddelen industrie 1 0,7 0,7 1,9 1,4 1,5 
13 Aardolie industrie 0 0 0 0,3 0,4 0,4 

2-11 INDUSTRIE 26,7 19,6 20 24,9 19,4 19,5 

14 Deifstoffenwinning 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 
15 Openbare nutsbedrijven 0,9 1 1 0,9 1 1 

2-15 NIJVERHEID 27,6 20,7 21 25,9 20,5 20,6 

16 BOUWNIJVERHEID 10,3 7,2 6,8 9,9 7,1 6,8 

17 Woningbezit 0,1 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 
18 Handel 13,4 15 16,1 16,1 16 16,5 
19 Zee- en luchtvaart 0 0 0 0,8 0,8 0,8 
20 Transport- en communicatie bedr. 4,4 5 5 5,6 6,2 6,2 
21 Bank- en verzekeringswezen 2,8 3,4 3,2 3,2 3,8 3,6 
22 Andere tertiaire diensten 7,9 9,8 10 9 10,8 11,3 
23 Medische- en veterinaire diensten 4,9 8,1 8,4 5,2 7,3 7,3 
24 Andere kwartaire diensten 5,8 5,9 57 4,7 5,7 5,8 

17-24 DIENSTEN 39,2 47,5 48,7 44,8 50,8 51,9 

1-20 BEDRIJVEN 86,9 84,1 84,7 87,3 84,3 84,9 

25 OVERHEID 13,1 15,9 15,3 12,7 15,7 15,1 

1-25 TOTAAL 100 lOO 100 100 100 100 

Bron: 	provincie Gelderland, dienst ABEZ - Bureau Economisch Onderzoek 
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1 
Vervolg bijlage 5 

Produktiestructuur op basis van werkgelegenheidsaandelen (arbeidsja-
ren); Gelderse Corop-gebieden, 1973 en 1984 

Veluwe Achterhoek Arnhem/ Zuidwest 
Nijmegen Gelderland 

1973 1984 1973 1984 1973 1984 1974 1984 

1 LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ 9,7 8,3 17,9 16,3 3,9 3,8 15,3 15,4 

2 Voedingsmiddelen md. veehouderij 2,8 2 1,9 2,4 0,7 0,6 0,7 0,2 
3 Voedingsmiddelen md. overige prod. 3 2,7 2,3 2,2 1,8 1,5 3,2 2,2 
4 Dranken en tabaksprodukten 0,5 0,3 0,3 0,2 0,4 0,5 0 0 
5 Textiel-, kleding en lederind. 1,8 0,5 5,8 2,6 2,1 0,7 1,8 0,4 
6 Hout- en bouwmaterialenind. 2 0,9 4,5 3,2 3 1,6 13,8 7,7 
7 Papier- en grafische industrie 3,7 3,2 5,1 5,2 2,4 1,9 0,9 1,4 
8 Chemische- en rubber industrie 3 2,4 1,6 1,6 3,9 2,8 2,9 2,3 
9 Basismetaal industrie 0,5 0,4 0,5 0,6 0,4 0,4 0 0 
10 Metaalprod.- en optische md. 5 4 7,9 6,5 5,5 3,7 8,1 5 
11 Elektro-technische industrie 1,9 0,9 1,1 0,8 2,7 1,9 0 0,5 
12 Transportmiddelen industrie 0,6 0,5 0,5 0,4 1,3 0,9 1,8 1,3 
13 Aardolie industrie 0 0 0 0 0 0 0 0 

2-11 INDUSTRIE 24,8 17,9 31,6 25,8 24 16,7 33,1 21 

14 Delfstoffenwinning 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 
15 Openbare nutsbedrijven 0,2 0,6 0,5 0,8 1,8 1,7 0,4 0,8 

2-15 NIJVERHEID 25 18,6 32,1 26,6 25,9 18,4 33,6 22,1 1 
16 BOUWNIJVERHEID 10,1 6,9 8,9 7,1 10,8 7,4 12,2 9,8 

17 Woningbezit 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 
18 Handel 12,6 14,1 13,2 14,5 14,4 13,9 12,7 18,8 
19 Zee- en luchtvaart 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 Transport- en communicatie bedr. 3 3,9 3,5 4,2 6,1 5,8 3,6 4,6 
21 Bank- en verzekeringswezen 3,9 4,2 1,7 1,8 2,8 4,3 1,5 1,5 
22 Andere tertiaire diensten 8,9 10,4 5,2 7,6 9,1 11,1 5,6 8,6 
23 Medische en veterinaire diensten 4 7,7 4,4 6,4 6,2 10,1 3,2 4,1 
24 Andere kwartaire diensten 6,9 7,1 4 4,2 6,5 6,7 3 3,5 

17-24 DIENSTEN 39,5 47,6 31,9 38,9 45,3 52,2 29,8 41,3 1 
1-20 BEDRIJVEN 84,3 81,4 90,8 88,9 85,9 81,8 90,9 88,5 

25 OVERHEID 	 15,7 18,6 	9,2 11,1 	14,1 18,2 	9,1 11,5 

1-25 TOTAAL 	 lOO 	100 	100 	100 	100 	100 	100 	100 

Bron: 	provincie Gelderland, dienst ABEZ - Bureau Economisch Onderzoek 



1 
Vervolg bijlage S 

Toelichting op de produktiestructuur van de Gelderse Corop-gebieden: 

Veluwe 

De werkgelegenheid op de Veluwe is wat sterker dan in Nederland gecon-
centreerd op de landbouw, de voedingsmiddelenindustrie en de overheid. 
Gemiddeld genomen zijn de overige verschillen niet erg groot waardoor de 
Veluwe en Nederland een vergelijkbare bedrijfsklassenstructuur bezitten. 
Het innovatieprofiel' van de produktiestructuur heeft in totaliteit 
bezien een gemiddelde positie. Ook de welvaarts- en inkomenspositie van 
de Veluwe is gemiddeld. 

Achterhoek 

De Achterhoek bezit een wezenlijk andere bedrijfsklassenstructuur dan 
Nederland. Terwijl landelijk ca. 26% van het totale arbeidsvolume in de 
landbouw en de nijverheid is geconcentreerd, bedraagt dit aandeel in de 
Achterhoek bijna 43%. De dienstensector en de overheid zijn relatief on-
dervertegenwoordigd. Het ontbreken van één of meer grootstedelijke cen-
tra heeft ertoe geleid dat bepaalde vormen van dienstverlening zwak ont-
wikkeld zijn. 
Het innovatieprofiel van de produktiestructuur is gemiddeld. De wel-
vaarts- en inkomenspositie van de Achterhoek is relatief laag en ligt 
ongeveer op het niveau van het noorden en het zuiden. 

Arnhem/Nijmegen 

De produktiestructuur van de regio Arnhem/Nijmegen draagt de kenmerken 
van een verstedelijkt gebied. De landbouw heeft een relatief geringe om-
vang en de industriële concentratie is in vergelijking met Nederland wat 
lager. 
De dienstensector is de dominante werkgelegenheidsbron en is te zamen 
met de overheid goed voor 70% van de totale werkgelegenheid. Het innova-
tieprofiel van de produktiestructuur is hoog. De inkomens- en welvaarts-
positie ligt op het gemiddelde Nederlandse niveau. 

Zuidwest-Gelderland 

Evenals de Achterhoek bezit Zuidwest-Gelderland een omvangrijke agra-
rische sector. 
Ook het aandeel van de industrie is hoger dan in de rest van Nederland. 
Door de verspreide bewoning alsmede de kleinschaligheid van de aanwezige 
bedrijven is de omvang van de dienstensector sterk achtergebleven. 
Het innovatieprofiel van de produktiestructuur is ongunstig. De wel-
vaarts- en inkomenspositie is relatief laag. Dit is opvallend omdat in 
alle aangrenzende regio's het niveau gemiddeld of zelfs hoog is. 

I 	1) De mate waarin ondernemingen, instellingen en beroepsbevolking in 
staat zijn in te spelen op nieuwe (technologische) ontwikkelingen 
bepaalt het innovatieprofiel van de produktiestructuur. De hier op-
genomen kwalificaties per regio zijn ontleend aan het rapport "Tech-
nologische vernieuwing en regionale ontwikkeling in Nederland"; NEI, 
1984. 
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Bijlage 6 

Trendmatige ontwikkeling beroepsbevolking in personen en arbeids-
jaren; Gelderland en Corop-gebieden, 1985-1990 

Veluwe personen arbeidsjaren 
nivo toename toename 
1985 1985-1990 1985-1990 

mannen 15-24 - 	1.100 - 	1.400 
25-49 + 	8.500 + 	6.300 
50-64 + 	1.400 + 	600 
15-64 146.100 + 	8.800 + 	5.500 

vrouwen 15-24 0 - 	800 
25-49 + 12.900 + 	8.100 
50-64 + 	1.100 + 	600 
15-64 75.000 + 13.900 + 	7.900 

totaal 15-64 221.100 + 22.700 + 13.400 

Achterhoek personen arbeidsjaren 
nivo toename toename 
1985 1985-1990 1985-1990 

mannen 15-24 + 	100 0 
25-49 + 	4.800 + 	3.500 
50-64 + 	1.000 + 	400 
15-64 96.500 + 	5.900 + 	3.900 

vrouwen 15-24 + 	800 + 	300 
25-49 + 	7.200 + 	4.500 
50-64 + 	600 + 	300 
15-64 47.000 + 	8.700 + 	5.100 

totaal 15-64 143.500 + 14.600 + 	8.900 

Arnhem! 
Nijmegen personen arbeidsjaren 

nivo toename toename 
1985 1985-1990 1985-1990 

mannen 15-24 - 	1.500 - 	1.800 
25-49 + 11.400 + 	8.800 
50-64 + 	1.900 + 	900 
15-64 164.900 + 11.800 + 	7.900 

vrouwen 15-24 - 	800 - 	1.600 
25-49 + 17.400 + 11.000 
50-64 + 	1.100 + 	600 
15-64 93.000 + 17.800 + 10.000 

totaal 15-64 257.900 + 29.600 + 17.900 
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Zuidwest- 
Gelderland personen arbeidsjaren 

nivo toename toename 
1985 1985-1990 1985-1990 

mannen 15-24 + 	400 + 	300 
25-49 + 	2.300 + 	1.600 
50-64 + 	500 + 	300 
15-64 50.700 + 	3.300 + 	2.300 

vrouwen 15-24 + 	700 + 	400 
25-49 + 	3.900 + 	2.400 
50-64 + 	200 + 	100 
15-64 22.400 + 	4.800 + 	2.900 

totaal 15-64 73.100 + 	8.100 + 	5.200 

Gelderland personen arbeidsjaren 
nivo toename toename 
1985 1985-1990 1985-1990 

mannen 15-24 - 	2.100 - 	2.800 
25-49 + 27.000 + 20.200 
50-64 + 	4.800 + 	2.200 
15-64 458.000 + 29.700 + 19.500 

vrouwen 15-24 + 	800 - 	1.600 
25-49 + 41.400 + 25.900 
50-64 + 	3.000 + 	1.600 
15-64 237.400 + 45.200 + 25.800 

totaal 15-64 695.400 + 75.000 + 45.400 

Bron: 	provincie Gelderland, dienst ROV/dienst ABEZ - Bureau Economisch Onderzoek 

coll. 
code: ab/nk/2692 






