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Woord vooraf 
De Provinciale Economische Verkenning is bedoeld als informatiebron 
over de sociaal-economische ontwikkeling van Gelderland. De PEV is 
opgezet volgens het stramien van de Macro Economische 
Verkenningen van het Centraal Planbureau, dat wil zeggen een be-
knopte beschrijving van de recente ontwikkelingen alsmede een voor-
uitblik op het lopende jaar. De Gelderse cijfers zijn via een regio-speci-
fiek model afgeleid van de Nederlandse verwachtingen. Gegeven de 
nationale ramingen van het Centraal Planbureau mag verwacht worden 
dat de ontwikkelingen in Gelderland zullen verlopen als weergegeven in 
deze verkenning. Daarbij dient steeds te worden bedacht dat de gepre-
senteerde cijfers slechts van indicatieve betekenis zijn. 

De Provinciale Economische Verkenning 1991 bevat naast de gebruike- 
lijke informatie tevens de belangrijkste uitkomsten van de Enquête 

• Regionale Bedrijfsontwikkeling (ERBO) van de Kamers van 
Koophandel. In de Statencommissie Economische Aangelegenheden 
en in het Provinciaal Sociaal Economisch Overlegorgaan werd van ver-
schillende zijden de wens geuit dat de PEV voortaan meer informatie 
zou bevatten over de bedrijfsontwikkeling naar omzet, export e.d. De 
meest geëigende bron om in deze behoefte te voorzien is de ERBO. 
Voor het eigen kamergebied wordt door iedere Kamer van Koophandel 
gedetailleerd gerapporteerd over de ontwikkeling van het regionale be-
drijfsleven. Derhalve wordt in de PEV volstaan met een presentatie van 
de ontwikkelingen op hoofdlijnen. De meerwaarde zit dan ook in de eer-
ste plaats in de gehanteerde gebiedsindeling, te weten de gehele pro-
vincie Gelderland en de vier Gelderse Corop-gebieden. Deze Corop-ge-
bieden zijn hoegenaamd identiek aan de streekplangebieden. In de 
tweede plaats wordt door de opname van de ERBO bereikt dat de 
meest relevante regionaal economische informatie thans in één publika-
tie wordt verenigd. Hierbij is consequent dezelfde gebiedsindeling aan-
gehouden. Bovendien zijn steeds de landelijke cijfers opgenomen en is 
erop toe gezien dat de regionale cijfers daarmee consistent zijn. De re-
gionale ontwikkelingen kunnen aldus in een brede context worden ge-
plaatst. 

• 	 Wij zijn voornemens in de loop van 1991 een statistisch-economisch 
overzicht uit te brengen van de provincie Gelderland en de deelgebie-
den. Het ligt in de bedoeling daarin meer gedetailleerde ERBO-informa-
tie op te nemen. 

Ten slotte spreken wij onze erkentelijkheid uit naar de Gelderse Kamers 
van Koophandel, de Samenwerkende Kamers van Koophandel in 
Gelderland - en in het bijzonder naar de Kamer van Koophandel voor 
Midden-Gelderland - die bereid zijn geweest het ERBO-basismateriaal 
te leveren. 

maart 1991 
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1 Inleiding en samenvatting 

1.1 Inleiding 
Mede als gevolg van de internationale hoogconjunctuur is 1989 in eco-
nomisch opzicht voor Nederland zeer positief verlopen. De nationale 
produktie bereikte een recordhoogte. In een meer gematigd tempo zet-
te de economische groei zich in 1990 voort. Voor 1991 wordt echter 
wederom een groeivertraging voorzien. De daarmee gepaard gaande 
afvlakking van de wereldhandel zal overigens nog weinig negatieve 
gevolgen hebben voor de Nederlandse uitvoer. De inzakkende vraag 
in Noord-Amerika bijvoorbeeld is voor de Nederlandse export van min-
der belang dan de aanhoudend gunstige groei in West-Europa. Het 
macro-economische beeld voor 1991 zal daardoor niet wezenlijk ver-
schillen van de situatie in 1990. 

2 Werkgelegenheidsontwikkeling 
De Nederlandse produktiegroei in 1990 is nauwelijks achter gebleven 
bij het recordjaar 1989. Opnieuw leverde de uitvoerde grootste bijdra-
ge aan de produktiestiging. Daarnaast is de particuliere consumptie in 
de afgelopen twee jaar sterk gestegen. De gerealiseerde omzetstijgin-
gen van het bedrijfsleven hebben in het recente verleden geleid tot een 
krachtige groei van de werkgelegenheid. Het herstel van de industriële 
werkgelegenheid heeft zich vanaf 1985 onafgebroken voortgezet. De 
groei in de dienstensector is sindsdien zelfs uitbundig verlopen. 

Tabel 1 Procentuele ontwikkeling van de werkgelegenheid 

1989 	 1990 	 1991 

Nederland 	2,0 	 1.9 	 1.2 
Gelderland 	2,5 	 2.5 	 1.6 

Bron. Regionale cijfers Bureau Economisch Onderzoek. Provincie Gelderland. 
Nederlandse  cijfers CPB CBS 

Voor het vierde achtereenvolgende jaar is de werkgelegenheidsontwik-
keling in Gelderland beter verlopen dan in Nederland. Zowel de dien-
stensector als de industrie hebben daaraan een belangrijke bijdrage 
geleverd. Historisch gezien vertoont de dienstensector een ongekend 
hoge groei. In de afgelopen vier jaar is de Gelderse werkgelegenheid 



in deze sector toegenomen met bijna 40.000 full-time arbeidsplaatsen. 
Doordat de expansie in de marktsector afneemt zal de werkgelegen-
heidsgroei in de diensten en de industrie dit jaar enigszins temperen. 
De bouwnijverheid wordt geconfronteerd met de gevolgen van de hoge 
rente en de dalende woningbouw waardoor de groei (vrijwel) tot stil-
stand komt. In de landbouw zet de neergaande werkgelegenheidstrend 
zich onverminderd voort. Bij de overheid tenslotte blijft de werkgele-
genheid ongeveer hetzelfde. De inkrimping bij defensie wordt gecom-
penseerd door de effecten van de werkgelegenheidsverruimende 
maatregelen (Jeugwerkgarantieplan e.d.). 

In 1989 en in 1990 is de totale werkgelegenheid in Gelderland met bij-
na achtienduizend banen per jaar toegenomen. Onder invloed van de 
afnemende conjunctuur zal de groei in 1991 ongeveer een derde lager 
uitkomen. Niettemin is ook bij deze afvlakkende groei de verwachte uit-
breiding van de werkgelegenheid met elf- â twaalfduizend banen histo-
risch gezien nog steeds hoog. 

1.3 Beroepsbevolking 
De arbeidsparticipatie van vrouwen is de afgelopen 10 jaar sterk toe-
genomen. Als gevolg van een verlenging van de gemiddelde studiepe-
riode, de VUT en de snelle groei van de WAO is in die zelfde periode 
de deelneming van mannen aan het arbeidsproces licht gedaald. De 
groei van de totale beroepsbevolking uit het recente verleden is dan 
ook in belangrijke mate toe te schrijven aan de ontwikkelingen bij de 
vrouwen. 

Tabel 2 Procentuele ontwikkeling van de beroepsbevolking 

1989 	 1990 	 1991 

Nederland 	1,1 	 1,0 	 0,9 
Gelderland 	1,2 	 1,1 	 0,9 

Bron: Regionale cijfers: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland. 
Nederlandse cijfers: CPB'GBS 

Als gevolg van een minder snelle bevolkingsaanwas en een groeiver -
traging in de arbeidsparticipatie van vrouwen, neemt thans het groei-
tempo van de beroepsbevolking geleidelijk af. In 1991 zal de Gelderse 
stijging zeven- â achtduizend personen bedragen. 



1.4 Werkloosheid 

Als gevolg van de gunstige werkgelegenheidsontwikkeling nam de 
werkloosheid zowel in 1989 als in 1990 krachtig af. Sinds de opleving in 
de conjunctuur verloopt ook de werkloosheidsontwikkeling in 
Gelderland positiever dan in de rest van Nederland, waardoor de 
Gelderse positie in de loop der jaren verbeterde. 

Tabel 3 Ontwikkeling van de werkloosheid 

1989 	1990 	1991 

	

Ned 	GId 	Ned 	GId 	Ned 	GId 

daling van de werkloosheid 
-in personen (X 1.000 	43 	5 	44 	7 	10 	3 
- in procenten 	 10 	10 	11 	16 	3 	8 

werkloosheidspercentage 	5,9 	5,5 	5,1 	4,6 	5,0 	4,2 

Bron: Regionale cijfers: Bureau Economisch Onderzoek. Provincie Gelderland. 
Nederlandse cijfers: CPB/CBS 

Naar verwachting zal de werkgelegenheidsgroei in 1991 afzwakken. 
Doordat ook de groei van de beroepsbevolking vertraagt neemt de 
werkloosheid dit jaar toch nog verder af, zij het aanzienlijk minder om-
vangrijk dan in de voorafgaande jaren. 
In Nederland valt de daling van de werkloosheid in 1991 scherp terug. 
Ook in Gelderland blijft de daling aanzienlijk achter bij de voorgaande 
jaren. Met bijna een derde van de totale daling levert de provincie 
Gelderland evenwel een substantiële bijdrage aan de landelijke werk-
loosheidsvermindering. 

1.5 Het bedrijfsleven in Gelderland 1990 

Het Nederlandse bedrijfsleven realiseerde in 1990 opnieuw een omzet-
stijging, zij het dat de groei wat is teruggevallen. Voor het Gelderse be-
drijfsleven zijn de omzetontwikkelingen in 1990 iets gunstiger verlopen 
dan voor Nederland. De omzetperspectieven worden positief inge-
schat. Voori 991 verwacht ruim éénderde van de bedrijven een verde-
re omzettoename. Meer dan de helft van de bedrijven gaat er van uit 
dat de omzet gelijk zal blijven terwijl slechts een zeer klein deel een 
daling voorziet. 
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In vergelijking met de voorafgaande jaren nam de Nederlandse export 
in 1990 slechts gematigd toe. Hoewel ook in Gelderland het groeitem-
po terugviel kon de groei zich toch op een relatief hoog niveau handha-
ven. De Gelderse exportstijging in 1990 bedroeg bijna het dubbele van 
de Nederlandse groei. 
Door de Nederlandse bedrijven werd in 1990 gemiddeld 28% van de 
omzet geëxporteerd. De uitvoer van het Gelderse bedrijfsleven is met 
een omzetaandeel van 19%  aanzienlijk minder groot. 

57% van de Gelderse bedrijven pleegde het afgelopen jaar investerin-
gen. Bij ruim éénderde van deze bedrijven ging het daarbij (ook) om 
uitbreidingsinvesteringen. De investeringsneiging van het Gelderse be-
drijfsleven lag daarmee wat hoger dan in Nederland. De investerings-
som in Gelderland nam in 1990 met bijna 4% toe terwijl zich in 
Nederland nog nauwelijks een stijging voor deed. Meer dan de helft 
van de bedrijven verwacht in 1991 te zullen investeren. 

In de begin jaren tachtig leed bijna een kwart van de bedrijven verlies. 
Vanaf die periode is de winstgevendheid gestaag toegenomen met 
een voorlopig hoogtepunt in 1990. Thans is meer dan 90% van het 
Gelderse bedrijfsleven winstgevend. Driekwart van de bedrijven beoor-
deelt de behaalde winst in 1990 als bevredigend (in de zin van vol-
doende rendement over het eigen vermogen). 
De nabije toekomst wordt door de bedrijven optimistisch tegemoet ge-
zien. De winstverwachtingen voor 1991 overtreffen zelfs nog het goede 
resultaat van vorig jaar. 

1.6 Vergelijkend overzicht Nederland en Gelderland 

In deze afsluitende paragraaf wordt een samenvattend overzicht ge-
presenteerd. In tabel 4 is over de ontwikkeling van de eerder beschre-
ven economische grootheden een kwalitatiev beoordeling gegeven. 
Naast Gelderland zijn tevens de vier Gelderse deelgebieden in het 
overzicht opgenomen. 

- De ontwikkelingen in het recente verleden 
De gunstige economische groei heeft in Nederland geleid tot een werk-
gelegenheidsontwikkeling die aanmerkelijk beter is verlopen dan in de 
rest van de Europese Gemeenschap. 
Binnen de Nederlandse ontwikkeling is de positie van Gelderland gun-
stig. De werkgelegenheid is de afgelopen periode nog krachtiger ge-
stegen dan de Nederlandse. De recente export- en omzetontwikkelin-
gen zijn eveneens gunstig. Eén en ander heeft voor de arbeidsmarkt 
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Tabel 4 Beoordeling van de regionale situatie en ontwikkelingen ten opzichte van 
Nederland (+, - en = respectievelijk hoger-, lager en gelijk aan Nederland) 

SITUATIE 1990 Vel Ach A/N ZWG GId 

omzet en export 
omzetontwikkeling + -- ++ ++ + 
exportontwikkeling + ++ +++ = ++ 
exportquote -- -- = -- 
%-bedrijven met export = ++  

investeringen 
. 	bedrijven met investeringen = ++ + = + 

uitbreidingsinvesteringen + - = + = 
investeringsontwikkeling -- +++ --- ++ 

winst en rendement 
bedrijven met winst = = = + = 
bedrijven met voldoende rendement = - = ++ = 
werkgelegenheidsontwikkeling ++ = ++ +++ ++ 
ontwikkeling beroepsbevolking + - = + 
daling van de werkloosheid +++ +++ - +++ + 
werkloosheidspercentage --- --- +++ --- - 

arbeidsmarkt 
structuur van de werkloosheid: 
- leeftijdsopbouw + 
- opleidinqsniveau + ± ++ --- + 
- duur van de werkloosheid - - + -- = 

VERWACHTINGEN 1991 

Ie 	omzet = = + = = 
investeringen + ++ = - + 
wins + = = = + 
%-bedrijven met export = + - -- = 

werkgelegenheidsontwikkeling ++ = ++ +++ ++ 
toename beroepsbevolking = - = + = 
daling van de werkloosheid +++ +++ = +++ ++ 
werkloosheidspercentage --- --- +++ -- 

Bron: Bureau Economisch Onderzoek. Provincie Gelderland 



positieve effecten gehad. De structurele werkloosheid is dankzij een 
aanzienlijke werkgelegenheidscreatie verder afgenomen. 
De relatieve werkloosheidspositie ten opzichte van Nederland is daar-
door opnieuw verbeterd. 
De omzet, de export en de investeringen zijn in 1990 sterker toegeno-
men dan in Nederland. De exportomvang blijft echter belangrijk achter 
bij de Nederlandse. Afgezet tegen de totale omzet van het bedrijfsle-
ven is de Gelderse export ruim éénderde lager dan gemiddeld in 
Nederland. 

De arbeidsmarktverhoudingen in Zuidwest-Gelderland zijn zeer opmer-
kelijk. De regionale werkgelegenheid is substantieel lager dan de be-
roepsbevolking waardoor in de loop der jaren een aanzienlijke pendel-
stroom is ontstaan. Naar schatting werkt ongeveer een kwart van de 
beroepsbevolking buiten de regio. Ondanks het grote verschil tussen 
vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt is de werkloosheid 
laag. De gemiddelde leeftijd van de werkzoekenden is wat hoger dan 
in de rest van Nederland. Ruim driekwart van de werkzoekenden is on-
geschoold of laag-opgeleid. Ondanks deze minder gunstige kenmer-
ken is de langdurig werkloosheid in Zuidwest-Gelderland een minder 
groot probleem dan in Nederland. De dynamiek in de regio is groot. De 
beroepsbevolking en vooral de werkgelegenheid zijn sterk gestegen. 
De werkloosheid is daardoor drastisch afgenomen. 

Ten aanzien van de regio Arnhem/Nijmegen is het besef groeiende dat 
de regio als geheel grootstedelijke potenties bezit. De aanwezigheid 
van kansrijke industrieën, kennisintensieve dienstverlening en een gro-
te bevolkingsconcentratie vormen de basis voor een goed economisch 
toekomstperspectief. Naast de positieve effecten hebben de meeste 
verstedelijkte regio's ook een keerzijde in de vorm van een hoge en 
hardnekkige werkloosheid. De werkloosheidssituatie in 
Arnhem/Nijmegen steekt in dit verband wel zeer ongunstig af tegen-
over Nederland en de andere Gelderse regio's. 
Overigens is de economische ontwikkeling van het bedrijfsleven in 
1990 voorspoedig verlopen. Zowel de omzet. de export als de investe 
ringen namen krachtig toe. Daarbij is Arnhem/Nijmegen de enige 
Gelderse regio met een exportquote die in de buurt komt van het lan-
delijk gemiddelde. 

De arbeidsmarktontwikkelingen op de Veluwe en in de Achterhoek ver-
lopen voorspoedig. De werkloosheid vermindert snel en het werkloos-
heidsniveau is naar verhouding zeer laag. Op de Veluwe is bovendien 
de structuur van de werkloosheid enigermate minder problematisch 
dan in Nederland. De economische ontwikkeling van het bedrijfsleven 



is gelijk aan of - op onderdelen - beter dan in Nederland. 
In de Achterhoek zijn de economisch indicatoren van het bedrijfsleven 
in 1990 niet onverdeeld gunstig. De omzet is naar verhouding maar 
weinig toegenomen, het aantal renderende bedrijven is lager dan in 
Nederland en er wordt minder frequent in uitbreidingen geïnvesteerd. 

- De verwachte ontwikkeling 1991 

De werkgelegenheidstoename in Gelderland zal dit jaar veel minder 
uitbundig zijn dan in de periode 1989/1990. Desondanks is de groei in 
historisch perspectief bezien nog steeds vrij hoog. Ook in vergelijking 
met de Nederlandse verwachtingen zijn de Gelderse vooruitzichten po-
sitief. 
De stijging van de beroepsbevolking zal in 1991 gelijke tred houden 
met de landelijke toename. De Gelderse werkloosheid zal bij deze 
vraag en aanbod ontwikkelingen met ruim 3.000 personen afnemen. 
Ten opzichte van 1990 betekent dit een belangrijke vertraging. Gezien 
de scherpe terugval die voor Nederland wordt verwacht zal de 
Gelderse werkloosheidsontwikkeling ook dit jaar weer gunstig afsteken 
bij het landelijke beeld. 
Het Gelderse bedrijfsleven ziet 1991 met vertrouwen tegemoet. Er 
wordt rekening gehouden met een stijgende omzet, meer dan de helft 
van de bedrijven heeft investeringsplannen en bijna alle bedrijven ver-
wachten dit jaar met winst te kunnen afsluiten. 



2 Verwachtingen voor de 
Nederlandse economie 

In dit hoofdstuk wordt een korte schets gegeven van de (inter)nationale 
ontwikkelingen en vooruitzichten 1989-1991. Deze informatie is sa-
mengesteld op basis van voornamelijk de Macro Economische 
Verkenning 1991 van het Centraal Planbureau (september 1990). Met 
het oog op de internationale ontwikkelingen die zich na september 
1990 hebben voorgedaan, hebben wij aanvullend een paragraaf opge-
steld over de onzekerheden van de economische vooruitzichten. 

2.1 De internationale context 
Tegen het einde van de tachtiger jaren beleefde de internationale eco-
nomie een periode van hoogconjunctuur. Ook in 1990 is de conjunc-
tuur gunstig gebleven hoewel de groei van de bedrijvigheid in de in-
dustriële wereld als geheel wat is terug gelopen. 

Tabel 5 Kerngegevens van de internationale economie 

1988 	1989 1990 1991 

Volumegroei 
wereldhandel 	 9,0 	6,8 5,8 5,3 

Volumegroei Bruto Nationaal Produkt 
- OESO 	 4,5 	3,4 2,8 2,5 
- EG-landen 	 3,9 	3,5 3,3 3,0 

Volumegroei investeringen vaste aktiva 
-OESO 	 8,7 	6,5 4,8 3,5 
- EG-landen 	 8,2 	6,7 5,3 4,3 

Prijsindex gezinsconsumptie 
-OESO 	 3,7 	4,8 5,0 5,0 
- EG-landen 	 3.4 	5,1 5,3 5,0 

Werkloosheidspercentage 
-OESO 	 6,7 	6,2 6,0 6,3 
- EG-landen 	 9,9 	9,0 8,5 8,5 

Bron: MEV 1991, CPB 
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Daarbij doen zich per land grote verschillen voor: in de Verenigde 
Staten van Amerika en in Groot-Brittannïe heeft zich een sterke groei-
vertraging voorgedaan, in de rest van de Europese Gemeenschap en 
in Japan is de conjunctuur onafgebroken hoog gebleven. Per saldo is 
de groei van de wereldhandel afgenomen van 9% in 1988 tot onder de 
6% in 1990. De inflatie in de OESO-landen is in diezelfde periode op-
gelopen van 3,7% naar 5%. 
Voor 1991 wordt een verder afvlakkende economische groei verwacht. 
De inflatie blijft op hetzelfde niveau als vorig jaar en zal in de EG mo-
gelijk zelfs wat afnemen. De werkloosheid, die aanvankelijk vrij sterk 
daalde, stabiliseert zich thans doch dreigt in de nabije toekomst in 
sommige landen weer iets toe te nemen. Niettemin blijft het beeld van 
de conjunctuur in grote lijnen positief. 

2.2 De nationale economie 
Mede als gevolg van de internationale hoogconjunctuur is 1989 in eco-
nomisch opzicht voor Nederland zeer positief verlopen. De nationale 
produktie bereikte een recordhoogte, de particuliere consumptie, de 
bedrijfsinvesteringen en de export stegen allen zeer krachtig terwijl de 
winstgevendheid, de solvabiliteit en de internationale concurrentieposi-
tie verder verbeterden. 

Tabel 6 Kerngegevens van de Nederlandse economie 

1988 	1989 	1990 	1991 

Volumegroei produktie bedrijven 	3,4 	 4,5 	 3.8 	 2,8 
Volumegroei goederenuitvoer 	10,0 	5,8 	 6.0 	 5.8 
Volumegroei investeringen bedrijven 	9.0 	 6,5 	 7,0 	 3.5 
Volumegroei particuliere consumptie 	1,3 	 3,1 	 4,0 	 2,8 
Prijsindex gezinsconsumptie 	0,7 	 1,1 	 2,3 	 2.5 
Reële inkomensgroei 

ob 	Financieringstekort
werknemer 	 1,1 	 2,2 	 2,5 	 0.5 

Financieringstekort in % van het BNP 6,5 	 5,8 	 5,5 	 5.0 
Belastingdruk in % van het BNP 	30,9 	29,7 	31,5 	 32,3 
Premiedruk in % van het BNP 	23,2 	21,2 	19,3 	 19,3 

Bron; MEV 1991. CPB 

In een meer gematigd tempo zette de economische groei zich in 1990 
voort waarbij zich op enkele punten een kentering aftekende. Doordat 
de gulden apprecieerde en de rente is gestegen, zijn de winstmarges 
van met name de exporterende bedrijven onder druk komen te staan. 
Doordat de concurrentiepositie enigszins verslechterde, steeg boven- 



dien de export minder hard dan uit hoofde van de marktgroei mogelijk 
zou zijn geweest. Het investeringsvolume is daarentegen naar verhou-
ding zeer sterk gestegen. Hoewel het algemene prijsniveau in 1990 
iets toenam behoort de Nederlandse inflatie nog steeds tot de laagste 
ter wereld. Het totaalbeeld van de economie in 1990 is positief. 

De groeivertraging in de wereldhandel in 1991 zal naar verwachting 
weinig negatieve gevolgen hebben voor de Nederlandse uitvoer. De in-
zakkende vraag in Noord-Amerika is voor de Nederlandse export van 
minder belang dan de aanhoudende groei in West-Europa, in het bij-
zonder in Duitsland. Daardoor zal het uitvoervolume in 1991 nauwelijks 
achter hoeven blijven bij het niveau uit 1990. De investeringen zullen 
als gevolg van de minder sterke groei van het nationaal produkt wel la-
ger uitkomen. Hoewel het weerstandsvermogen van de Nederlandse 
economie vrij groot is, vormen de geleidelijk toenemende loonstijgin-
gen gecombineerd met de afnemende winstgevendheid een punt van 
zorg. Al met al zal het macro-economische beeld voor 1991 niet we-
zenlijk verschillen van de situatie in 1990. 

Onzekerheden 

Bij de verwachtingen voor dit jaar is in eerste instantie uitgegaan van 
de veronderstelling dat zich in 1991 geen dramatische economische 
omslag voor zal doen. Met andere woorden er wordt uitgegaan van 
een geleidelijke voortzetting van de in gang zijnde economische pro-
cessen en ontwikkelingen zoals die beschreven zijn in de Macro 
Economische Verkenning 1991. Het zal duidelijk zijn dat in het licht 
van de huidige internationale situatie deze premisse met grote onze-
kerheden is omgeven. De ontwikkelingen in Oost-Europa en het 
Midden-Oosten kunnen ingrijpende en onvoorspelbare economische 
gevolgen met zich mee brengen. Er moet dan ook rekening worden 
gehouden met de mogelijkheid dat de verwachtingen zoals die staan 
opgetekend in de MEV'91 te optimistisch zijn. Met het oog op deze 
omstandigheden is daarom in de paragraaf over de arbeidsmarkt ( 
3.3) een extra variant opgenomen waarbij wordt ingegaan op de ar-
beidsmarkteffecten van een eventuele minder gunstige economische 
ontwikkeling. Deze variant is uitsluitend illustratief en heeft geen voor-
spellende waarde. Op dit ogenblik is nog niet te voorzien wat de 
macro-economische gevolgen zullen zijn van de eerder genoemde 
spanningen. Derhalve moet deze aanvullende variant niet worden op-
gevat als een reële verwachting maar meer als een vingeroefening. 

'Is] 



De variant is slechts bedoeld om de gevolgen voor de arbeidsmarkt 
zichtbaar te maken van een eventuele (inter)nationale conjuncturele 
neergang. 
Terwijl bij de gepresenteerde verwachtingen wordt aangenomen dat de 
invloed van de internationale spanningen op de conjunctuur beperkt 
zullen zijn (ontwikkeling conform de MEV'91), wordt in de aanvullende 
variant uitgegaan van een sterk negatieve invloed, tot uitdrukking ko-
mend in een halvering van de werkgelegenheidsgroei. Vooralsnog zijn 
er geen aanwijzingen die duiden op een algehele conjuncturele neer-
gang zodat 1991 in economisch opzicht met enig vertrouwen tegemoet 
kan worden gezien. 

n 
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3 Verwachtingen voor de Gelderse 
Economie 

In dit hoofdstuk worden de Gelderse ramingen gepresenteerd van de 
werkgelegenheid, de beroepsbevolking en de werkloosheid. De regio-
nale beroepsbevolkings- en werkgelegenheidsprognoses zijn via een 
regio-specifiek model afgeleid van de Nederlandse verwachtingen zo-
als die staan vermeld in de Macro Economische Verkenningen 1991 
van het Centraal Planbureau. Ook de beschrijvingen van de landelijke 
ontwikkelingen zijn voor een belangrijk deel aan deze publikatie ont-
leend. 

. 

3.1 Werkgelegenheid 

3. 1. 1 Werkgelegenheid in arbeidsjaren 

De Nederlandse produktiegroei in 1990 is nauwelijks achter gebleven 
bij het recordjaar 1989. Opnieuw leverde de uitvoer de grootste bijdra-
ge aan de produktiestijging. Daarnaast is de particuliere consumptie in 
de afgelopen twee jaar sterk gestegen. Door de gunstige economische 
ontwikkeling nam de werkgelegenheid toe en kon de koopkracht in bij-
na alle inkomenscategoriëen zich verbeteren. 
Als gevolg van de op handen zijnde lastenverzwaring en de minder 
sterke uitbreiding van de werkgelegenheid zal naar verwachting de 
consumptiegroei in 1991 aanzienlijk vertragen. 
De Nederlandse export is vooral gericht op West-Europa met Duitsland 
als zwaartepunt. Doordat de conjunctuur in deze gebieden naar ver-
wachting hoog blijft zijn de vooruitzichten voor de export nog steeds 
gunstig. 
De hoge economische groei, de verbeterde financiële situatie van de 	Ie bedrijven, de technologische vernieuwing en de verscherpte milieu-ei-
sen hebben de afgelopen jaren gezorgd voor een hoog investeringsni-
veau. Doordat de algemene economische groei afzwakt en veel capa-
citeitsknelpunten intussen zijn opgelost, wordt voor 1991 verwacht dat 
de investeringsgroei zal halveren. Het investeringsniveau blijft echter 
ook na deze terugval van de groei nog steeds op een redelijk hoog 
peil. 

De zojuist genoemde ontwikkelingen hebben in het recente verleden 
geleid tot een krachtige groei van de Nederlandse werkgelegenheid. 
Het herstel van de industriële werkgelegenheid heeft zich vanaf 1985 
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onafgebroken voortgezet. De groei in de dienstensector is sindsdien 
zelfs uitbundig verlopen. 

Tabel 7 Procentuele ontwikkeling van het arbeidsvolume 1989-1991 (voorlopige cij-
fers) 

niveau 
x 1000 
	

Mutaties per laar j % 
arb. iar. 

1990 1989 1990 1991 

Old 3d Ned Gid Ned GId Ned 

Landbouw 44,3 -0,7 0,4 -0,7 0,4 -0,7 -0,4 
Industrie 120,3 2,3 1,5 2,3 1,5 1,2 0,7 
Bouw 42.7 1,4 0.8 0,7 0 0,2 0 
Diensten 282,8 3,5 2,5 3,5 2,5 2.3 1.7 
Overheid 100,5 -0,2 -0,4 0,2 0.3 0 0.3 

Totaal 590,6 2,1 1,6 2,2 1,7 1,3 1,0 

Bron: Regionale cijfers: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland. 
Nederlandse cijfers: CPB/CBS 

Voor het vierde achtereenvolgende jaar is de werkgelegenheidsontwik-
keling in Gelderland beter verlopen dan in Nederland. Zowel de dien-
stensector als de industrie hebben daaraan een belangrijke bijdrage 
geleverd. Historisch gezien vertoont de dienstensector een ongekend 
hoge groei. In de afgelopen vier jaar is de Gelderse werkgelegenheid 
in deze sector toegenomen met bijna 40.000 full-time arbeidsplaatsen. 

. Ter illustratie van het toenemende belang van de dienstensector kan 
worden opgemerkt dat alleen al deze recent gerealiseerde groei de to-
tale werkgelegenheid in traditionele sectoren als de landbouw en de 
bouwnijverheid benaderd. 

Doordat de expansie in de marksector afneemt zal de werkgelegen-
heidsgroei in de diensten en de industrie dit jaar enigszins temperen. 
De bouwnijverheid wordt geconfronteerd met de gevolgen van de hoge 
rente en de dalende woningbouw waardoor de groei (vrijwel) tot stil-
stand komt. In de landbouw zet de neergaande trend in de werkgele-
genheid zich onverminderd voort. Bij de overheid ten slotte blijft de 
werkgelegenheid ongeveer hetzelfde. 
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De inkrimping bij defensie wordt gecompenseerd door de effecten van 
de werkgelegenheidsverruimende maatregelen (Jeugwerkgarantieplan 
e.d.). 

Tabel 8 Procentuele ontwikkeling van het totale arbeidsvolume 1 989-1 991 (voorlopi- 
ge cijfers) 

niveau 
X 1000 
arbeids- 
jaren Mutaties per jaar in % 

1990 1989 	1990 	1991 

Veluwe 206 2 
Achterhoek 115 1,9 	1.8 	1,0 
Arnhem/Nijmegen 216 2,1 	2,1 	1,3 
Zuidwest-Gelderland 54 3,2 	3,5 	2,0 
Gelderland 591 2,1 	2,2 	1,3 

Nederland 4980 1,6 	1,7 	1,0 

Bron: Regionale cijfers: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 
Nederlandse cijfers: CPB/CBS 

In vergelijking met Nederland vertonen de Gelderse regio's zonder uit-
zondering een positief beeld. Vooral Zuidwest-Gelderland maakt met 
een bijna tweemaal zo hoog groeitempo een opvallende ontwikkeling 
door. De laatste jaren is de dienstensector in dit gebied sterk in op-
komst. In het bijzonder zijn de handels- en distributie-activiteiten krach-
tig toegenomen. Ook de werkgelegenheid in de medische en de maat-
schappelijke dienstverlening is sterk uitgebreid. 

De Veluwe en de regio Arnhem/Nijmegen vertonen een totale werkge-
legenheidsgroei die overeenkomt met het Gelders gemiddelde. In gro-
te lijnen geldt dat eveneens voor de afzonderlijke bedrijfstakken. Ook 
de verwachtingen voor 1991 lopen ongeveer parallel aan de Gelderse 
vooruitzichten. Voor de regio Arnhem/Nijmegen moet daarbij echter re-
kening worden gehouden met een meer dan gemiddelde afvlakking 
van de industriële groei. 

In de Achterhoek neemt de werkgelegenheid toe conform het landelij- 
ke groeitempo. Naar Gelderse maatstaven gemeten is dat relatief lang- 
zaam. Deze situatie komt echter voornamelijk voor rekening van de 
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landbouw. De ontwikkeling van de industrie en van de dienstensector 
is niet minder voorspoedig verlopen dan in de rest van Gelderland, in 
de landbouw daarentegen voltrekt de afkalving van de werkgelegen-
heid zich al een groot aantal jaren aanzienlijk sneller. Per saldo blijft de 
creatie van arbeidsplaatsen in de Achterhoek daarom wat achter bij de 
gemiddelde Gelderse situatie. 

- Landbouw 

Voor de verschillende geledingen van de landbouw zijn de ontwikkelin-
gen en vooruitzichten uiteenlopend. In de tuinbouw, en in het bijzonder 
de sierteelt, zijn de afzet- en produktieverwachtingen positief. Het gaat 
daarbij om een structurele en winstgevende groei. De werkgelegen-
heid in deze tak is dan ook groeiende. De melkquota en de mestpro-
blematiek hebben in de melkveehouderij en de intensieve veeteelt tot 
stagnatie geleid. Ook in de akkerbouw wordt nog slechts een geringe 
produktiestijging verwacht. Als gevolg van de voortgaande produktivi-
teitsverbeteringen neemt de werkgelegenheid in deze takken van land-
bouw verder af. 

Voor een beter begrip van de regionale ontwikkelingsverschillen, en 
vooruitzichten is in tabel 9 een overzicht opgenomen van enige struc-
tuurkenmerken van de landbouw in Gelderland en in Nederland. 

Met ruim éénvijfde van de totale Nederlandse veestapel (exclusief 
schapen) is de veehouderij zeer sterk in Gelderland geconcentreerd 
(Veluwe en de Achterhoek). Dit betekent dat een navenant groot deel 
van de markt- en mestproblematiek van deze sector zich nadrukkelijk 
in Gelderland manifesteert. 
Als gevolg van de gunstige structuur in Zuidwest-Gelderland is het ar- 
beidsvolume in de landbouw de laatste jaren toe genomen. Ook de 
structuur in Arnhem/Nijmegen is relatief gunstig. De werkgelegenheid 

00 in dit gebied is al een groot aantal jaren vrijwel constant. De structuur 
op de Veluwe is verhoudingsgewijs minder gunstig. Het werkgelegen-
heidsverlies in de landbouw ligt boven het landelijk gemiddelde. In ver-
sterkte mate geldt dit voor de Achterhoek. De landbouwsector is in de-
ze regio zeer omvangrijk, in de huidige marktomstandigheden moet de 
structuur als ongunstig worden beoordeeld. Het verlies aan agrarische 
werkgelegenheid voltrekt zich dan ook aanzienlijk sneller dan in de rest 
van Nederland. 
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Tabel 9 Cultuurgrond naar gebruik en de samenstelling van de veestapel in procen-
ten van Nederland. 

- regionale landbouw-produktiemiddelen 
fl % van Nederland 

Vel Ach AIN 	ZWG GId Ned 

Cultuurgrond 3,2 5,1 2,2 	2,3 12,8 100 
- akkerbouw 1,5 4,0 1,5 	0,8 7,8 100 
- tuinbouw open grond 0,5 0,6 2,6 	6,3 9,9 100 
- tuinbouw onder glas 0,5 0,1 2,8 	2,2 5,7 100 
- grasland 4,7 6,4 2,6 	3,1 16,8 100 

Veestapel 
- rundvee 10,4 7,2 2,3 	2,6 22,5 100 
- varkens 7,4 11,3 2,6 	1,2 22,6 100 
- schapen 2,4 2,0 2,7 	4,0 11,1 100 
- kippen 10,5 5,4 2,8 	2,6 21,4 100 

Bron: Landbouwtelling '87 en '89, CBS. Bewerking: Bureau Econoisch Onderzoek, provincie Gelderland 

- Industrie 

De Nederlandse industrie is voor een belangrijk deel afhankelijk van de 
buitenlandse vraagontwikkeling. De wereldhandel in goederen is in 
1989 en in 1990 gunstig verlopen zodat de industriële afzet daarvan 
kon profiteren. Dankzij de sterke export oriëntatie op de Europese 
Gemeenschap en de aanhoudende economische groei in dit belangrij-
ke afzetgebied, is de uitvoer in de afgelopen twee jaar toegenomen 
met ca. 6% per jaar. Voor 1991 wordt slechts een geringe daling voor-
zien zodat de vooruitzichten gunstig blijven. Wel moet rekening worden 
gehouden met een verdere neerwaartse druk op de winstmarges. De 
loonkostenstijging en de wisselkoersontwikkelingen drukken de winst-
marge. Produkten met een prijsnotering in dollars zullen als gevolg van 
de lage wisselkoers minder opbrengen. 
Het binnenlandse marktaandeel vertoont een trendmatige daling. De 
investeringen in 1991 zullen ten opzichte van de voorgaande jaren on-
geveer halveren. De som van al deze marktontwikkelingen resulteert in 
een groeivertraging van de industriële produktie. Bij de traditioneel ho-
ge produktiviteitsstijgingen die in deze bedrijfstak worden gerealiseerd, 
betekent dit dat de werkgelegenheidsgroei sterk zal terugvallen. 

11 
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Tabel 10 Exportsituatie derde kwartaal 1989, industriële bedrijven met meer dan 10 
werknemers 

export 
aandeel in 
de omzet 

Ned 	GId 

bijdrage 
aan de 

totale md. 
export 

Ned 	GId 

1 Voedings- en genotmid.ind. 
2 Textielindustrie 
3 Kledingindustrie 
4 Leder-, schoen- en led.war.ind 
5 Hout- en meubelindustrie 
6 Papier- en papierwarenind. 
7 Grafische id., uitgeverijen 
8 Aardolie-industrie 
9 Chem.-, garen- en vezelind. 
10 Rubber- en kunststofverw. md. 
11 Bouwmat., aardewerk- 

en glasind. 
12 Basismetaal 
13 Metaalproduktenindustrie 
14 Machine-industrie 
15 Electrotechnische industrie 
16 Transportmiddelenindustrie 
17 Instrum.- en optische-ind. 
18 Overige industrie 

Totaal industrie 

39 41 23 40 
51 23 2 2 
30 19 0 0 
43 58 0 0 
13 14 0 1 
50 53 3 12 
11 2 1 0 
52 - 54 - 

76 65 25 11 
36 29 2 3 

23 19 1 2 
74 60 6 4 
27 22 3 4 
49 58 6 8 
57 62 10 10 
63 26 7 1 
44 19 0 0 
29 X 0 X 

48% 40% 100% 100% 

Bron; Maandstatistiek van de industrie april 1990, CBS, Bewerking; Bureau Economisch Onderzoek 

Uit tabel 10 blijkt dat het buitenland voor de Gelderse industrie een 
minder belangrijke afzetmarkt is dan voor de Nederlandse industrie. 
De exportinspanning van de Gelderse bedrijven ligt aanzienlijk onder 
het landelijke niveau. Ook de samenstelling van de uitvoer wijkt be-
langrijk af van het Nederlandse produktenpakket. In Gelderland be-
staat de industriële export voor 40% uit goederen van de voedings- en 
genotmiddelenindustrie tegenover 23% in Nederland. Ook landelijk be-
hoort deze sector daarmee overigens tot één van de grootste expor-
teurs van industriële goederen. Deze belangrijke positie wordt vooral 
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veroorzaakt door de hoge waarde van de eindprodukten (bv. vleescon-
serven). Een tweede verschil is het relatief grote belang van de papier-
en papierwarenindustrie in Gelderland en de veel minder prominente 
plaats van de chemische industrie. Deze verschillen in exportstructuur 
kunnen maar zeer ton dele verklaard worden uit een afwijkende sector-
structuur. Belangrijker is het feit dat gemiddeld per sector een kleiner 
deel van de produktie wordt geëxporteerd. 

De Gelderse industrie is arbeidsintensiever dan de Nederlandse indus-
trie. Daarnaast is de afzet sterker gericht op de binnenlandse markt en 
bestaat de produktie voor een groter deel uit consumptiegoederen. De 
regionale bedrijfstak heeft daardoor meer kunnen profiteren van de 
krachtige binnenlandse bestedingsgroei. In alle Gelderse regio's lag de 
groei van de industriële werkgelegenheid de afgelopen jaren boven het 
landelijk gemiddelde. Op de Veluwe en in de Achterhoek zal deze ten-
dens zich in de nabije toekomst voort zetten, dwz. de groei zal ook in 
deze regio's terugvallen doch minder sterk dan in Nederland. In 
Arnhem/Nijmegen en Zuidwest-Gelderland moet daarentegen juist re-
kening worden gehouden met een veel sterkere groeivertraging. De 
groei zal terugvallen tot ongeveer het Nederlandse niveau. 

- Bouwnijverheid 

In 1989 is de Nederlandse bouwproduktie bevredigend toegenomen, 
vooral in de sector bedrijfsgebouwen was de groei hoog. In 1990 komt 
aan de groei echter vrijwel een einde. De totale bouwproduktie neemt 
nog slechts gematigd toe. Deze terugval komt vooral voor rekening 
van de dalende woningbouwproduktie. De negatieve effecten daarvan 
worden slechts ten dele gecompenseerd door de stijgende investerin-
gen in de infrastructuur en ten behoeve van het milieu. Terwijl de in-
vesteringen in bedrijfsgebouwen in 1990 nog sterk toenamen, wordt 
voor 1991 een scherpe groeivertraging voorzien. In de woningbouw 
zullen de investeringen zelfs zodanig dalen dat voor het eerst sinds 
1984 de totale bouwproduktie iets in zal krimpen. Vooralsnog wordt 
verwacht dat de werkgelegenheid in de Nederlandse bouwnijverheid 
zich kan stabiliseren op het niveau van 1990. 

Om een indruk te krijgen van de aard van de bouwactiviteiten in 
Gelderland en de verschillen met Nederland is in tabel 11 een over-
zicht opgenomen van de verleende bouwvergunningen in de afgelopen 
vijf jaar, verdeeld naar sector. 
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Tabel 11 Bouwsom van de verleende bouwvergunningen per sector, (Gelderland in 
procenten van Nederland), en de sectorstructuur (totaal = 100%), gemiddelde cijfer 
1985/1990 

Sector Aandeel Structuur 
Gid in 
Ned Gid Ned 

Herstel en verbouw 8,5 12,1 9,7 

Nieuwbouw, herbouw en uitbreiding 11,0 87,9 90,3 
waarvan: 

. 	

- woningen 11.4 47.9 51,3 
- agrarische gebouwen 11,9 4,1 4,6 
- bedrijfsgebouwen 9,6 25,7 23,1 
- overheidsgebouwen 12,2 3,0 3,4 
- niet eerder genoemd 11,8 7,2 8,0 

(gezondheidszorg, onderwijs e.d.) 

Totaal gebouwen 10,7 100 100 

Bron: Maandstatistiek Bouwnijverheid, jaargangen 1985 t/m 1990, CBS. Bewerking: Bureau Economisch 
Onderzoek 

Tussen 1985 en 1990 woonde gemiddeld 12,1% van de Nederlandse 
bevolking in Gelderland. Van de totale landelijke werkgelegenheid was 
gedurende die periode 11,7% in Gelderland gelocaliseerd. Tegen deze 
achtergrond lijkt het Gelderse aandeel in de Nederlandse bouwsom 
van de verleende vergunningen laag (gemiddeld 10,7%). Ondanks de 
gunstige economische ontwikkeling in Gelderland zijn de investeringen 

' met name in de sector bedrijfsgebouwen achter gebleven. De 
Gelderse structuur van de bouwactiviteiten wijkt overigens niet wezen-
lijk af van de Nederlandse samenstelling. Het meest in het oog sprin-
gende verschil is het zwaardere Gelderse accent in de herstel en ver-
bouw. 

Voor de ontwikkeling van de bouwbedrijven is de lokale markt niet van 
doorslaggevende betekenis. De sector wordt gekenmerkt door een 
grote mate van forensisme naar steeds wisselende plaatsen. In de 
Achterhoek en in de regio Arnhem/Nijmegen verloopt de werkgelegen-
heidsontwikkeling in de bouwnijverheid sinds 1989 een fractie trager 
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dan in Nederland. Op de Veluwe en in Zuidwest-Gelderland is de groei 
daarentegen juist wat hoger geweest. Per saldo zijn de Gelderse ont-
wikkelingen en vooruitzichten vergelijkbaar of wat gunstiger dan in 
Nederland. 

- Diensten 

Voor de tertiaire diensten is het binnenland veruit de belangrijkste af-
zetmarkt. De verkoop aan particulieren en de zakelijke afzetmarkt zijn 
ongeveer even groot. De export speelt met een aandeel van ongeveer 
20% een beperkte rol. De buitenlandse markt wordt echter van toene-
mende betekenis. De consumptieve afzet van de tertiaire diensten is 
sterk gestegen als gevolg van de toegenomen koopkracht en de voort-
schrijdende arbeidsparticipatie. Dit heeft tot een verhoogde vraag ge-
leid in onder andere de sectoren vervoer, horeca en persoonlijke ver-
zorging. Bij de afzet aan het bedrijfsleven zijn de zakelijke 
dienstverlening, de communicatie en de handel de snelst groeiende 
activiteiten. Voor 1991 wordt een gematigde groei verwacht waardoor 
de werkgelegenheid minder fors zal uitbreiden dan in de afgelopen ja-
ren. 

De ontwikkelingen in de kwartaire diensten worden in hoge mate be-
paald door het overheidsbeleid. In de gezondheidszorg en in de maat-
schappelijke dienstverlening wordt een stringent beleid van kostenbe-
heersing doorgevoerd. Onder andere als gevolg van de toenemende 
technische mogelijkheden, de vergrijzing, de gezinsverdunning en het 
stijgende ziekte verzuim neemt de zorgvraag toe. Door de combinatie 
van kostenbeheersing enerzijds en een expanderende vraag ander-
zijds, nemen de spanningen in de zorgsector toe (hoge werkdruk, lan-
ge wachtlijsten). De werkgelegenheid in de kwartaire sector zal dit jaar 
evenals in het recente verleden gestaag blijven toenemen. 

In Gelderland is de ontwikkelig in de dienstensector zeer voortvarend 
verlopen. Zowel in 1989 als in 1990 bedroeg de groei 3.5% tegenover 
2,5% in Nederland. Vooral de handel, de transport- en communicatie-
bedrijven en de zakelijke dienstverlening zijn sterke groeisectoren ge-
weest. In alle Gelderse regio's is de groei hoog geweest maar in 
Zuidwest-Gelderland is de expansie met meer dan 5% bepaald uitbun-
dig verlopen. 
Voor 1991 wordt alsgevolg van de afvlakkende conjunctuur een minder 
sterke produktiegroei voorzien. De werkgelegenheidscreatie in de 
Gelderse dienstensector zal bijgevolg eveneens terugvallen. 
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. 

3. 1.2 De werkgelegenheidsontwikkeling in personen 

Tot nu toe is in dit hoofdstuk steeds gesproken over arbeidsvolume. 
Het arbeidsvolume is de werkgelegenheid uitgedrukt in arbeidsjaren. 
Omdat een aantal banen in deeltijd worden vervuld is de werkgelegen-
heid in personen aanzienlijk hoger dan in arbeidsjaren. Het werken in 
deeltijd is in de loop der tijd fors toegenomen. 

Thans vervult ongeveer één op de vier personen die een beroep uitoe-
fenen de werkzaamheden in deeltijdverband. De mate waarin deeltijd-
arbeid plaatsvindt is per bedrijfstak zeer verschillend (zie voor een 
overzicht per sector bijlage 6). 

In tabel 12 staat een raming van de werkgelegenheidsmutaties in per-
sonen. De daarin naar voren komende groei van de werkgelegenheid 
in personen is het gevolg van zowel een toenemend arbeidsvolume als 
een stijgende tendens in het aandeel van deeltijdarbeid. 

Tabel 12 Ontwikkeling van de totale werkgelegenheid in personen 1989-1991 
(voorlopige cijfers) 

niveau 
X 1000 mutaties per jaar 
perso- 
nen X 1000 personen in procenten 

1990 1989 1990 1991 1989 1990 1991 

Vel 259,3 5,8 6,0 4,2 2,3 2,4 1,6 
Ach 141,6 3,1 2,8 1,9 2,3 2,0 1,3 
AIN 273,6 6,6 6.6 4,0 2,5 2,5 1,5 
ZWO 65,5 2,1 2,4 1,5 3,4 3,8 2,3 
Old 740,0 17,6 17,8 11,6 2,5 2,5 1,6 

Ned 6.210,0 119,0 115,0 75,0 2,0 1,9 1,2 

Bron: Regionale cijfers: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland. Nederlandse cijfers: 
CPB/CBS 

In de afgelopen twee jaar is de werkgelegenheid in Gelderland met bij- 
na 18.000 arbeidsplaatsen per jaar toegenomen. Onder invloed van de 
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enigszins afnemende conjunctuur zal de groei in 1991 ongeveer een 
derde lager uitkomen. Niettemin is ook bij deze afvlakkende groei de 
verwachte uitbreiding van de werkgelegenheid historisch gezien nog 
steeds zeer hoog. 

3.2 Beroepsbevolking 

De arbeidsparticipatie van vrouwen is de afgelopen 10 jaar sterk toe-
genomen. Als gevolg van een verlenging van de gemiddelde studiepe-
riode, de VUT en de snelle groei van de WAO is in die zelfde periode 
de deelneming van mannen aan het arbeidsproces licht gedaald. De 
groei van de totale beroepsbevolking uit het recente verleden is dan 
ook in belangrijke mate toe te schrijven aan de ontwikkelingen bij de 
vrouwen. 
Als gevolg van een minder snelle bevolkingsaanwas en een groeiver-
traging in de arbeidsparticipatie van vrouwen, neemt thans het groei-
tempo van de beroepsbevolking geleidelijk af. 

Tabel 13 Omvang van de beroepsbevolking 1990 en de groei 1989-1991 (voorlopige 
cijfers) 

. 

niveau 
X 1000 mutaties per jaar 
perso- 
nen X 1000 personen in procenten 

1990 1989 1990 1991 1989 1990 1991 

Vel 262,0 3,0 3,0 2,4 1,2 1,2 0,9 
Ach 169,5 1.5 1,4 1,3 0,9 0,8 0,8 
AIN 313.6 3,8 3,2 3,0 1,2 1,0 1,0 
ZWG 90,6 1,5 1,8 1,0 1,7 2,0 1,1 
Gid 835,7 9,8 9,4 7,7 1,2 1,1 0,9 

Ned 6.720,0 70,0 65,0 60,0 1,1 1,0 0,9 

Bron: Regionale cijfers: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland, niveau 1990 afgeleid van de 
Enquête Beroepsbevolking 1990, CBS. Nederlandse cijfers: MEV'91, CPB 
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De gemiddelde arbeidsparticipatie in Gelderland wijkt hoegenaamd 
niet af van de Nederlandse. De regionale groeiverschillen van de be-
roepsbevolking zijn voornamelijk terug te voeren op demografische 
verschillen 1). 
In de regio Arnhem/Nijmegen en op de Veluwe neemt de beroepsbe-
volking in 1991 nog toe in het zelfde groeitempo als vorig jaar. In Zuid-
west Gelderland- en in mindere in de Achterhoek- neemt de groei sterk 
af. 

3.3 De arbeidsmarkt 
Nadat in de vorige paragrafen de vraag- en aanbodontwikkelingen zijn 
besproken, wordt in deze paragraaf aandacht besteed aan de discre- 

00 pantie daartussen: de werkloosheid. In paragraaf 3.3.1 komt de ontwik-
keling van de werkloosheid in de jaren 1989 en 1990 aan de orde. 
Tevens wordt een raming gegeven van de te verwachten werkloos-
heidsomvang 1991. Ten slotte wordt in paragraaf 3.3.2 nader ingegaan 
op de huidige werkloosheid, bezien naar samenstelling en kenmerken. 

3.3.1 Ontwikkeling van de werkloosheid 1989-1991 

-Inleiding 

Over de werkloosheid zijn in beginsel twee informatiebronnen beschik-
baar: het Bemiddelingsbestand Zonder Baan (BZB) en de 
Geregistreerde Werkloosheid. 

- Het Bemiddelingsbestand Zonder Baan is gebaseerd op de registra-
tie van werkzoekenden bij de Gewestelijke Arbeidsbureaus. Sommige 
ingeschrevenen uit dit bestand worden echter ten onrechte als werk-
loos geteld, bijvoorbeeld omdat ze (weer) een baan hebben gevonden 
maar zich niet hebben laten uitschrijven (de zgn. vervuilingsproblema-
tiek). 

- De Geregistreerde Werkloosheid van het CBS is een raming van de 
echte" werkloosheid, dwz. de werkloosheidsomvang zonder vervui-

ling. Deze schatting wordt gebaseerd op de cijfers van de GAB's, aan-
gevuld met informatie uit de Enquête Beroepsbevolking. Vanaf 1989 
wordendeze CBS-ramingen aangemerkt als de officiële werkloos-
heidscijfers". 

1) zie PEV90 pag. 22ev.. Bureau Economisch Onderzoek. 
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De omvang van de werkloosheid kan dus het beste worden beschre-
ven aan de hand van de Geregistreerde Werkloosheid. Van deze cij-
fers is op regionaal niveau echter (nog) geen kwalitatieve verdeling be-
schikbaar. Derhalve worden de kenmerken en de samenstelling van de 
werkloosheid beschreven aan de hand van het Bemiddelingsbestand 
Zonder Baan 2) 

- De Geregistreerde Werkloosheid 

Als gevolg van de gunstige werkgelegenheidsontwikkeling nam de 
Nederlandse werkloosheid zowel in 1989 als in 1990 krachtig af. 
Sinds de opleving in de conjunctuur verloopt de werkgelegenheidsont-
wikkeling in Gelderland nog positiever dan in de rest van Nederland. 
Tegelijkertijd is de werkloosheid sterker gedaald, waardoor de 
Gelderse positie in de loop der jaren verbeterde. 
Naar verwachting zal de werkgelegenheidsgroei in 1991 afzwakken. 
Doordat ook de groei van de beroepsbevolking vertraagt neemt de 
werkloosheid dit jaar toch nog verder af, zij het aanzienlijk minder om-
vangrijk dan in de voorafgaande jaren. 

Tabel 14 Jaargemiddelde en mutatie van de Geregistreerde Werkloosheid, 
1 989-1 991 

Geregistreerde Werkloosheid jaarlijkse mutatie, 
X 1000 personen X 1000 personen 

1989 	1990 	1991 1989 1990 1991 

Vel 9,7 	7.3 	5,8 -1,5 -2.4 -1.5 
Ach 6,4 	4,3 	3,8 -1,9 -2,1 -0,5 
A/N 25,4 	23,7 	23,0 -1,1 -1,7 -0,7 
ZWG 4,0 	3,0 	2,5 -0,5 -1,0 -0,5 
Gid 45,5 	38,3 	35,1 -5,0 -7,2 -3,2 

Ned 	390,0 	346,0 	336,0 	-43,0 	-44,0 	-10,0 

Bron; Regionaal 1990 afgeleid van EBB/CBS, 1989 en 1991; Bureau Economisch Onderzoek. Nationaal; 
CPB. MEV'91 

2) In bijlage 4 is Ier informatie een overzicht op genomen van de werkloosheid volgens 

het Bemiddelingsbestand Zonder Baan. Tot voor kort werden deze cijfers gebruikt om de 

werkl000sheid to bepalen. 



In Nederland valt de daling van de werkloosheid in 1991 scherp terug. 
Met bijna een derde van de totale daling levert de provincie Gelderland 
evenwel een substantiële bijdrage aan de landelijke werkloosheidsver-
mindering. In de regio Arnhem/Nijmegen verloopt de werkloosheidsda-
ling naar verhouding zeer traag. In de overige Gelderse regio's is de 
werkloosheid daarentegen spectaculair afgenomen. Op de Veluwe en - 
in mindere mate - in Zuidwest-Gelderland zal deze dalende tendens 
zich in 1991 verder voortzetten. Ondanks een sterke tempovertraging 
zal ook in de Achterhoek de werkloosheid dit jaar aanzienlijk kunnen 
verminderen. In Arnhem/Nijmegen zal de afname opnieuw ver bene-
den het Gelders gemiddelde blijven. 
Het werkloosheidspercentage in Gelderland is sinds 1988 lager dan in 
Nederland. In 1991 zal de positie opnieuw verder kunnen verbeteren. 
Binnen Gelderland vormt Arnhem/Nijmegen een ernstig probleemge-
bied. Terwijl in de meer landelijke regio's van Gelderland de werkloos-
heidsomvang relatief gering is, behoort de werkloosheid in 
Arnhem/Nijmegen tot de hoogste van Nederland. 

Tabel 15 Jaarlijkse procentuele mutatie van de Geregistreerde Werkloosheid en het 
werkloosheidspercentage 1989-1991 

jaarlijkse mutatie werkloosheidspercentage 
in procenten (GW in % v.d. ber.bev.) 

1989 1990 1991 1989 	1990 	1991 

Vel -13,4 -24,7 -20,5 3.7 	2,8 2,2 
Ach -22,9 -32,8 -11,6 3,8 	2,5 2,2 
A/N -4,2 -6,7 -3,0 8.2 	7,6 7,3 
ZWG -11,1 -25,0 -16,7 4,5 	3,3 2,7 
GId -9,9 -15,8 -8,4 5.5 	4,6 4,2 

Ned -9,9 -11,3 -2,9 5,9 	5.1 5.0 

Bron: Regionaal 1990 afgeleid van EBB CBS, 1989 en 199 1: Bureau Economisch Onderzoek. Nationaal 1990 
EBB/CBS. 1989 en 1991 CPB. MEV91. bewerking: Bureau Economisch Onderzoek 

- De werkloosheid bij een conjuncturele terugslag 

In de inleiding van hoofdstuk 2 werd reeds aangegeven dat de interna- 
tionale economische vooruitzichten als gevolg van de spanningen in 
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het Midden-Oosten, in Oost-Europa en - dichter bij huis - in Duitsland, 
met meer onzekerheden zijn omgeven dan gebruikelijk. De open 
Nederlandse economie is sterk afhankelijk van de internationale con-
junctuur. Dit betekent dat ook de Nederlandse verwachtingen voor dit 
jaar onzeker zijn. Om enig kwantitatief inzicht te verkrijgen in de moge-
lijke gevolgen van een ernstige conjuncturele neergang, is in deze pa-
ragraaf een tentatieve berekening opgenomen. Hierin zijn de conse-
quenties becijferd voor de werkloosheid van een dusdanig sterke 
conjuncturele terugslag, dat de verwachte werkgelegenheidsgroei zou 
worden gehalveerd. Voorts is aangenomen dat de groei van de be-
roepsbevolking hetzelfde blijft. Bij deze veronderstellingen omtrent 
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt resulteert een stijging van de 
Gelderse werkloosheid met bijna 3.000 personen. Deze ontwikkeling 
zou daarmee in schril contrast staan met de hiervoor vermelde ver-
wachtingen waarin juist een daling van de werkloosheid wordt voorzien 
van ruim 3.000 personen. 

Tabel 16 Geregistreerde Werkloosheid 1991 en de mutatie 90/91 (X 1000personen) 
bij een halvering van de verwachte werkgelegenheidsgroei 

werkloosheid mutatie 90/91 werkloosheids- 
percentage 

1990 1991 in personen 	in procenten 1991 

Vel 	 7,3 7,9 +0,6 +8,2 3,0 
Ach 	 4,3 4,8 +0,5 +11,6 2 5 8 
A/N 	 23,7 25,0 +1,3 +5.5 7,9 
ZWG 	 3,0 3,3 +0,3 +10,0 3,6 
GId 	 38.3 41.0 +2,7 +7.0 4,9 

Ned 	346.0 	374.0 	+28,0 	+8,1 	5.5 	 Ie 

Bron: Bureau Economisch Onderzoek. provincie Gelderland 

Ten overvloede zij hier nogmaals vermeld dat de variant uit tabel 16 
geen weergave is van de verwachtingen voor dit jaar. De vermelde cij-
fers illustreren slechts de werkloosheidseffecten bij een halvering van 
de werkgelegenheidsgroei. Een situatie die pas actueel wordt in het 
geval van een ernstige internationale economische groeivertraging. 
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Vooralsnog lijkt de eerder gepresenteerde ontwikkeling een meer reëel 
beeld te geven van de vooruitzichten en zijn er geen aanwijzingen voor 
een conjunctuuromslag. 

3.3.2 De huidige werkloosheid naar samenstelling op basis van het 
Bemiddelingsbestand Zonder Baan 

In de vorige paragraaf zijn de recente ontwikkelingen in de werkloos-
heid beschreven alsmede de verwachtingen voor 1991. In deze para-
graaf wordt een overzicht gegeven van de huidige werkloosheid naar 
kenmerken. 
Omdat op regionaal niveau geen (of onvoldoende) kwalitatieve gege-
vens bekend zijn van de Geregistreerde Werkloosheid, worden in deze 
paragraaf de kenmerken van de werkloosheid beschreven aan de 
hand van het Bemiddelingsbestand Zonder Baan. Daarbij dient be-
dacht dat het BZB voor het bepalen van de omvang, de kenmerken en 
de ontwikkeling van de werkloosheid slechts een beperkte waarde 
heeft. Door de hoge bestandsvervuiling zijn alleen globale conclusies 
te trekken op een betrekkelijk hoog aggregatieniveau. In tabel 17 staat 
de structuurweergegeven van het BZB over de afgelopen drie jaar. 

Op basis van dit overzicht kan een indruk worden verkregen van de 
samenstelling van de werkloosheid naar kenmerken en de ontwikke-
ling daarin: 

- Ondanks de groeiende werkgelegenheid voor vrouwen is het aan-
deel in de werkloosheid verder toegenomen. Deze ontwikkeling is 
voornamelijk toe te schrijven aan de snelle groei van de vrouwelijke 
beroepsbevolking. 

- 	Binnen het BZB treedt - evenals bij de rest van de bevolking - een 

00 langzaam voortschrijdende vergrijzing op. Het zijn vooral jongeren die 
het BZB verlaten, de gemiddelde leeftijd van het bestand loopt op ter-
wijl de jeugdwerkloosheid snel afneemt. 

- 	De inschrijvingsduur vertoont de laatste jaren een stabiel beeld. 
Ruim de helft van het bestand staat meer dan een jaar ingeschreven. 
De langdurige werkloosheid vormt daarmee al jaren de meest hard-
nekkige problematiek binnen de werkloosheidsbestrijding. 

- Ook het opleidingsniveau van de ingeschrevenen is recentelijk wei- 
nig veranderd: ruim éénderde is niet of nauwelijks geschoold, iets minder 
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Tabel 17 Bemiddelingsbestand Zonder Baan naar kenmerk, structuur (totaal = 100%) 

verdeling in % 

Nederland Gelderland 

1988 1989 1990 1988 1989 1990 

geslacht 
mannen 62 60 59 60 58 57 
vrouwen 38 40 41 40 42 43 

leeftijd 
<25 jaar 32 30 28 34 32 30 

25-39 jaar 42 43 44 42 43 44 
40-64 jaar 26 27 28 24 25 27 

duur inschrijving 
korter dan 1 jaar 48 48 48 51 50 48 
1 jaar of langer 52 52 52 49 50 52 

opleiding 
Basis & onvoltooid 39 38 38 34 34 33 
vervolgonderwijs 
MAVO/LBO 32 32 31 34 33 32 
VWO/MBO 17 17 18 18 19 19 
HBO/WO-kandidaat 8 8 8 9 9 10 
WO-doctoraal 4 5 5 5 6 6 

Totaal 	1000 personen 682 658 611 79 75 68 

Bron: Gelderse GAB s/Rapportage Arbeidsmarkt 1990, SZW. bewerking Bureau Economisch Onderzoek, 
provincie Gelderland 

dan éénderde zit op LBO/MAVO-niveau terwijl een even groot aantal 
goed tot zeer goed is geschoold. 

- 	De Gelderse bestandsstructuur wijkt weinig af van de gemiddelde 
Nederlandse structuur. Alleen bij de verdeling naar opleidingsniveau 
ligt het accent wat zwaarder op de (beter) geschoolden. 
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34 Uitgifte bedrijfsterrein 

Na een periode waarin relatief weinig bedrijfsterrein werd verkocht is 
vanaf 1985 sprake van een sterke expansie, met als voorlopig hoogte-
punt 1989. Uit deze ontwikkeling blijkt dat de vraag zeer conjunctuur-
gevoelig is. 

Tabel 18 Uitgifte van bedrijfsterrein in netto ha., 
meer) 

1982-1989 (terreinen van 5 ha. of 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

. 	 Vel 6 12 15 15 48 45 40 47 
Ach 7 9 4 14 11 31 40 26 
A/N 26 8 17 24 23 28 42 60 
ZWG 2 1 1 14 16 18 26 29 

GId 41 30 37 67 98 122 148 162 

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

Hoewel voor de komende jaren een enigszins afzwakkende conjunc-
tuur wordt verwacht, blijven de middellange termijn vooruitzichten re-
delijk gunstig. In het verlengde daarvan moet rekening worden gehou-
den met een aanhoudende vraag naar bedrijfsterrein. 
Sinds de explosieve stijging van de vraag naar bedrijfsterreinen is de 
beschikbare voorraad met bijna een kwart afgenomen. De ontwikkeling 
en het beschikbaar komen van nieuw terrein verloopt thans dus trager 
dan het uitgiftetempo 3). 

3) In een viertal onderzoeken naar de bedrijfsterreinen is per streekplangebied uitvoerig 

aandacht besteed aan de voorraadsituatie en de ontwikkelingen per marktsegment. Deze 

studies zijn op aanvraag verkrijgbaar. Bureau Economisch Onderzoek, De Kwaliteit van be-

drijfsterreinen in regionaal economisch Perspectief, Midden-Gelderland (187). Veluwe 

(1991). Oost-Gelderland (1991), Rivierenland (1991). 
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Tabel 19 Totale voorraad bedrijfsterrein en de daarvan direct uitgeefbare hoeveel-
heid, stand per 1-1, netto ha. (terreinen van 5 ha. of meer). 

Veluwe Achter- 	Arnhem! Zuidwest- Gelder- 

hoek 	Nijmegen Gelderland land 

Totale voorraad bedrijfsterrein: 

1983 348 238 	380 171 1.137 
1984 341 212 	397 169 1.119 
1985 329 218 	381 183 1.111 
1986 255 215 	350 166 986 
1987 235 210 	335 159 939 
1988 219 179 	352 145 895 
1989 208 165 	321 158 852 
1990 221 164 	321 140 846 

waarvan direct uitgeefbaar: 

1983 121 109 	143 48 421 
1984 141 112 	157 52 462 
1985 140 127 	137 53 457 
1986 170 128 	122 56 476 
1987 128 122 	145 54 449 
1988 122 116 	161 62 461 
1989 111 98 	137 52 398 
1990 97 88 	130 45 360 

Bron; 	Enquête RPD. ministerie EZ. provincie Ge/der/and, dienst ROV 

r L-7 

. 
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4 Het bedrijfsleven in 
Gelderland 1990 
enige uitkomsten van de Enquête Regionale Bedrijfsontwikkeling 
van de Gelderse Kamers van Koophandel 

4.1 Omzet 
Het Nederlandse bedrijfsleven realiseerde in 1990 opnieuw een nomi-
nale omzetstijging. In vergelijking met het voorgaande jaar is de groei 
bij de kleine bedrijven 4) vrijwel gelijk gebleven. Bij de grote bedrijven 5 ) 
trad echter een duidelijke vertraging op waardoor per saldo het totale 

. groeitempo enigszins afnam. Afgezet tegen het recente verleden mag 
de gerealiseerde omzetstijging evenwel nog steeds bevredigend wor -
den genoemd. 
Voor 1991 verwacht ongeveer éénderde van de Nederlandse bedrijven 
een verdere omzettoename. Meer dan de helft van de bedrijven gaat 
er van uit dat de omzet gelijk zal blijven terwijl slechts een zeer klein 
deel een daling verwacht. 

Tabel 20 Omzetontwikkeling van het bedrijfsleven in Nederland, Gelderland en de 
Gelderse Corop-gebieden 

Vel 	Ach 	AIN 	ZWG GId Ned 

procentuele mutatie 4,2 	2,5 	5,0 	5,2 4,2 3,9 
van de nominale 
omzet in 1990 

%-bedrijven dat in 1991 naar verwachting te maken krijgt met een: 

- toenemende omzet 35 	34 	40 	30 36 34 
- gelijkblijvende omzet 57 	58 	52 	64 56 58 
- afnemende omzet 8 	8 	8 	6 8 8 

Bron: Enquête Regionale Bedrijfsontwikkeling 1990, Gelderse Kamers van Koophandel 

bedrijven met 1 tot 50 werkzame personen 

bedrijven met 50 of meer werkzame personen 
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Voor het Gelderse bedrijfsleven is de omzetontwikkeling in 1990 nog 
iets gunstiger verlopen dan voor Nederland. Vooral Zuidwest-Gelderland 
en de regio Arnhem/Nijmegen onderscheiden zich positief. In de 
Achterhoek daarentegen is de groei wat achtergebleven. Met name de 
voor deze regio zo belangrijke industriële afzet is minder sterk geste-
gen dan in de andere Gelderse gebieden. Daarnaast is de dienstverle-
ning in de Achterhoek niet zo sterk ontwikkeld terwijl juist deze activi-
teiten een expansieve ontwikkeling doormaken. Hoewel de totale 
omzetontwikkeling het afgelopen jaar naar verhouding minder gunstig 
is verlopen, zijn de verwachtingen van de Achterhoekse ondernemers 
voor 1991 even hoopvol gestemd dan in de rest van Nederland. 
Binnen Gelderland zijn de bedrijven in de regio Arnhem/Nijmegen het 
meest positief over de omzetperspectieven voor dit jaar. In Zuidwest-
Gelderland zijn de verwachtingen wat gematigder. 

4.2 Export 
Een belangrijk deel van de omzet bestaat uit buitenlandse afzet. Zo 
werd door de Nederlandse bedrijven in 1990 gemiddeld 28% van de 
omzet geëxporteerd. De uitvoer van het Gelderse bedrijfsleven is met 
een aandeel van 19%  aanzienlijk minder groot. Het aantal exporteren-
de bedrijven in Gelderland is ondanks de relatief lage exportsom even 
groot als in Nederland (ca. 22%). 
Met betrekking tot de groei van de export scoort het Gelderse bedrijfs-
leven beter. In vergelijking met de voorafgaande jaren nam de 
Nederlandse uitvoer in 1990 slechts gematigd toe. Hoewel ook in 
Gelderland het groeitempo terugviel kon de groei zich toch op een re-
latief hoog niveau handhaven. De Gelderse exportstijging in 1990 be-
droeg bijna het dubbele van de Nederlandse groei. 

De exportpositie van Arnhem/Nijmegen is opvallend. De omvang van 
de uitvoer is vorig jaar zeer sterk gestegen. Als enige Gelderse regio 
komt de exportquote van Arnhem/Nijmegen in de buurt van de landelij-
ke. 
Hoewel de uitvoer van de Achterhoek bescheiden is, is toch een rela-
tief groot deel van de bedrijven daarbij betrokken. Vooral in de indus-
trie en in de bouw houden zich naar verhouding meer bedrijven bezig 
met export dan in Nederland. 
In Zuidwest-Gelderland begeven de exportinspanningen zich op een 
laag niveau. Afgezet tegen de Gelderse toename is de groei laag ge-
bleven, de exportquote is klein en relatief weinig bedrijven houden zich 
met uitvoer bezig. 
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Tabel 21 Exportontwikkeling van het bedrijfsleven in Nederland, Gelderland 
en de Gelderse Corop-gebieden 

	

Vel 	Ach 	A/N 	ZWG 	GId 	Ned 

	

%-bedrijven met export 22 	27 	22 	20 	23 	22 
IN 1990 

exportquote 1990 	16 	19 	25 	13 	19 	28 

procentuele mutatie 	3,8 	4,3 	6,3 	2,9 	4,9 	2,7 
van de nominale 
export, 1990 

%-bedrijven dat 
verwacht in 1991 	24 	27 	22 	20 	23 	24 
te zullen exporteren 

Bron.-  Enquête Regionale Bedrijfsontwikkeling 1990. Gelderse Kamers van Koophandel 

4.3 Investeringen 
53% van de bedrijven pleegde het afgelopen jaar investeringen. De in-
vesteringsneiging van het Nederlandse bedrijfsleven lag daarmee in 
1990 wat hoger dan in het recente verleden. Het aandeel van de be-
drijven met uitbreidingsinvesteringen ligt al een aantal jaren op 35%. 
Ook in 1990 is dit wederom het geval. Ondanks de oplevende econo-
mie sinds de tweede helft van de tachtiger jaren vertoont het investe-
ringsniveau pas vanaf 1989 een stijging. De toename in 1990 komt ge-
heel voor rekening van de kleine bedrijven. Bij de grote bedrijven bleef 
het investeringsniveau iets onder dat van 1989. De helft van de bedrij-
ven verwacht in 1991 opnieuw te investeren. Naar verwachting zullen 
vooral de industriële bedrijven traditiegetrouw de sterkste investerings-
neiging vertonen. 

De investeringssom in Gelderland nam in 1990 met bijna 4% toe terwijl 
zich in Nederland nog nauwelijks een stijging voor deed. Ook de 
Gelderse investeringsneiging was hoger dan de landelijke, vooral in de 
Achterhoek. In deze regio ligt het accent overigens wat meer op de 
vervangingsinvesteringen en is het totale investerinsniveau gedaald. 
De ontwikkeling van de nominale investeringssom is binnen 
Gelderland zeer verschillend verlopen. In Arnhem/Nijmegen en op de 
Veluwe voltrok zich een zeer sterke groei. In de andere regio's zijn de 
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investeringen daarentegen gedaald. Vooral in Zuid-west Gelderland 
heeft zich een scherpe terugval voltrokken. Ook het aantal bedrijven 
dat investeerde of dit jaar zal investeren ligt onder het landelijke en het 
Gelderse gemiddelde. In vergelijking met Nederland zijn niettemin de 
Gelderse investeringsvooruitzichten voor 1991 positief. 

Tabel 22 Investeringsontwikkeling van het bedrijfsleven in Nederland, Gelderland en 
de Gelderse Corop-gebieden 

Vel Ach A/N ZWG Gid Ned 

%-bedrijven met inves- 55 60 58 51 57 53 
teringen in 1990 
- waarvan uitbreidings- 38 31 36 37 36 35 

investeringen (%-be- 
drijven) 

procentuele mutatie 8,1 -3,1 8,7 -8,0 3,6 0,6 
van de nominale in- 
vesteringen 1990 

%-bedrijven dat verwacht 54 57 51 47 53 50 
in 1991 te zullen investeren 

Bron: Enquête Regionale Bedrijfsontwikkeling 1990, Gelderse Kamers van Koophandel 

4.4 Resultaat en rendement 
In 1982 leed bijna een kwart van de Nederlandse bedrijven verlies. 
Vanaf dat jaar is de winstgevendheid gestaag toegenomen met een 
voorlopig hoogtepunt in 1990. Thans is meer dan 90% van de bedrij-
ven winstgevend. Driekwart van de bedrijven beoordeelt de behaalde 
winst in 1990 als bevredigend (in de zin van voldoende rendement 
over het eigen vermogen). Deze hoge score vormt een absoluut record 
in de geschiedenis van de ERBO (sinds 1973). 
De nabije toekomst wordt door de bedrijven optimistisch tegemoet ge-
zien. De winstverwachtingen voor 1991 overtreffen zelfs nog het goede 
resultaat van vorig jaar. Hierbij moet echter worden bedacht dat zich 
sinds het begin van dit jaar enige tendenties aftekenen die er op wijzen 
dat het bedrijfsleven eind 1990 mogelijk een te optimistische winstver-
wachting koesterde (een enigszins afnemende conjunctuur, ingrijpen-
de bezuinigingen van het Rijk in het kader van de Tussenbalans, hoge-
re looneisen dan voorzien, vertraging in de wereldhandel). 

. 

. 
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Tabel 23 Resultaat en rendement van het bedrijfsleven in Nederland, Gelderland 
en de Gelderse Corop-gebieden 

Vel 	Ach 	AIN 	ZWG 	GId 	Ned 

%-bedrijven met winst 	92 	91 	91 	94 	92 	91 
in 1990 

%-bedrijven met voldoen- 	75 	71 	75 	83 	75 	75 
de rendement 

. 	%-bedrijven dat verwacht 	96 	95 	95 	95 	96 	94 
in 1991 winstgevend te zijn 

Bron: Enquête Regionale Bedrijfsontwikkeling 1990, Gelderse Kamers van Koophandel 

Ook in Gelderland is de situatie positief: een hoge winstgevendheid, 
een bevredigend rendement en goede winstverwachtingen, In 
Zuidwest-Gelderland renderen de bedrijven het beste, de Achterhoek 
ligt iets onder het gemiddelde. 

. 
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5 Beoordeling van de regionale 
economie 

In dit hoofdstuk wordt de voorgaande informatie gepresenteerd in een 
samenvattend overzicht. Hierin zijn niet opnieuw de cijfers uit de vorige 
hoofdstukken opgenomen. In plaats daarvan is over de ontwikkeling 
van de eerder beschreven economische grootheden een kwalitatieve 
beoordeling gegeven. Per onderwerp zijn plus-, min- danwel is-gelijk-
tekens toegekend (respectievelijk hoger-, lager- en gelijk aan 
Nederland). De Nederlandse situatie vormt steeds het referentiekader. 
De beoordeling heeft daardoor uitsluitend relatieve betekenis. 
Voor het bepalen van het aantal plusjes of minnetjes per onderwerp 
zijn verschillende criteria gehanteerd. Afhankelijk van de grootte van 
het kengetal, de regionale spreiding en de betrouwbaarheid van het 
statistische basismateriaal zijn aan de regionale afwijkingen één tot 
maximaal drie plussen cq. minnen toegekend. De opstelling in tabel 24 
heeft door deze niet systematische kwalificatie een enigszins arbitrair 
karakter. Ter eigen oordeelsvorming kunnen echter de tabellen uit de 
vorige hoofdstukken geraadpleegd worden. 

5.1 De ontwikkelingen in het recente verleden 

Vanaf 1983 is in Nederland een proces gaande van economisch her-
stel. De opleving heeft zich in de loop der jaren gestaag voortgezet. Na 
1987 is zelfs sprake van een (internationale) hoogconjunctuur. De gun-
stige produktie- en exportgroei heeft geleid tot een werkgelegenheids-
ontwikkeling die aanmerkelijk beter is verlopen dan in de rest van de 
Europese Gemeenschap. 
Binnen de Nederlandse ontwikkeling is de positie van Gelderland gun- 
stig. De werkgelegenheid is de afgelopen periode nog krachtiger ge- 

40 stegen dan de Nederlandse. Nadat de investeringsgroei in het begin 
van de jaren tachtig sterk achter bleef bij de landelijke ontwikkelingen 
zijn na 1984 ook de investeringen weer aangetrokken. De recente ex-
port- en omzetontwikkelingen zijn eveneens gunstig. Eén en ander 
heeft voor de arbeidsmarkt positieve effecten gehad. Lag het werkloos-
heidspercentage in Gelderland enige jaren geleden nog boven dat van 
Nederland, onder invloed van de hoge economische groei bevindt het 
werkloosheidsniveau zich intussen al weer geruime tijd onder het lan-
delijke niveau. 
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Tabel 24 Beoordeling van de regionale situatie en ontwikkelingen ten opzichte van 
Nederland (+, - en = respectievelijk hoger-, lager en gelijk aan Nederland) 

SITUATIE 1990 

omzet en export 
omzetontwikkeling 
exportontwikkeling 
exportquote 
%-bedrijven met export 

investeringen 
bedrijven met investeringen 
uitbreidingsinvesteringen 
investeringsontwikkeling 

winst en rendement 
bedrijven met winst 
bedrijven met voldoende rendement 
werkgelegenheidsontwikkeling 
ontwikkeling beroepsbevolking 
daling van de werkloosheid 
werkloosheidspercentage 

arbeidsmarkt 
structuur van de werkloosheid: 
- leeftijdsopbouw 
- opleidingsniveau 
- duur van de werkloosheid 

	

Vel 	Ach 	A/N ZWG 	GId 

	

+ 	++ 	+++ 	= 	++ 

= ++ 	+ = + 

= = 	= + = 

++ = 	++ +++ ++ 

+ - 	= +++ + 

+ 

+ 
+ 
	

± 	++ 

+ 

. 

VERWACHTINGEN 1991 

omzet 
investeringen 
wins 
%-bedrijven met export 

werkgelegenheidsontwikkeling 
toename beroepsbevolking 
daling van de werkloosheid 
werkloosheidspercentage 

	

= 	= 	+ 	= 	= 

	

+ 	= 	= 	= 	+ 

	

++ 	 = 	++ 	+++ 	++ 

	

+++ 	+++ 	= 	+++ 	++ 

+++ 

EI 

Bron: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Ge/der/and 
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De positieve Gelderse ontwikkeling die zich de laatste jaren aftekent 
heeft zich in 1990 onverminderd voortgezet. De structurele werkloos-
heid is dankzij een aanzienlijke werkgelegenheidscreatie verder afge-
nomen. De relatieve werkloosheidspositie ten opzichte van Nederland 
is opnieuw verbeterd. In het bestand werkzoekenden van de Gelderse 
GABs zitten naar verhouding vrij veel hoger-opgeleiden. 
De omzet, de export en de investeringen zijn in 1990 sterker toegeno-
men dan in Nederland. De Gelderse exportomvang blijft echter belang-
rijk achter bij de Nederlandse exportsom. Ondanks een stijgende bete-
kenis van de dienstensector komt het leeuwedeel van de export nog 
steeds voor rekening van de industrie. In Gelderland wordt een kleiner 
deel van de industriële produktie geëxporteerd. 

• 	 De arbeidsmarktsituatie in Zuidwest-Gelderland is zeer opmerkelijk. De 
regionale werkgelegenheid is substantieel lager dan de beroepsbevol-
king waardoor een aanzienlijke pendelstroom is ontstaan. Naar schat-
ting werkt ongeveer een kwart van de beroepsbevolking buiten de re-
gio. Ondanks het grote verschil tussen vraag-en aanbod op de 
regionale arbeidsmarkt is de werkloosheid laag. De gemiddelde leeftijd 
van de werkzoekenden is wat hoger dan in de rest van Nederland, het 
opleidingsniveau is bijzonder laag. Ruim driekwart van de werkzoeken-
den is ongeschoold of laag-opgeleid. Ondanks deze minder gunstige 
kenmerken is de langdurige werkloosheid in Zuidwest-Gelderland min-
der omvangrijk dan in Nederland. De dynamiek in de regio is groot. De 
beroepsbevolking en vooral de werkgelegenheid zijn sterk gestegen. 
De werkloosheid is daardoor drastisch afgenomen. 

Ten aanzien van de regio Arnhem/Nijmegen is het besef groeiende dat 
de regio als geheel grootstedelijke potenties bezit. De aanwezigheid 
van kansrijke industrieën, kennisintensieve dienstverlening, de gunsti-
ge geografische ligging en een grote bevolkingsconcentratie vormen 
de basis voor een goed economisch toekomstperspectief. Naast de 

49 positieve effecten hebben de meeste verstedelijkte regio's ook een 
keerzijde in de vorm van een hoge en hardnekkige werkloosheid. De 
werkloosheidssituatie in Arnhem/Nijmegen steekt in dit verband wel 
zeer ongunstig af tegenover Nederland en de andere Gelderse regio's. 
Overigens is de economische ontwikkeling van het bedrijfsleven in 
1990 voorspoedig verlopen. Zowel de omzet, de export als de investe-
ringen namen krachtig toe. Daarbij is Arnhem/Nijmegen de enige 
Gelderse regio met een exportquote die in de buurt komt van het lan-
delijk gemiddelde. 

De arbeidsmarktontwikkelingen op de Veluwe en in de Achterhoek ver- 
lopen voorspoedig. De werkloosheid vermindert snel en het werkloos- 
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heidsniveau is naar verhouding zeer laag. Op de Veluwe is bovendien 
de structuur van de werkloosheid enigermate minder problematisch 
dan in Nederland. De economische ontwikkeling van het bedrijfsleven 
is gelijk aan of -op onderdelen- zelfs beter dan in Nederland. 

In de Achterhoek zijn de economisch indicatoren van het bedrijfsleven 
in 1990 niet onverdeeld gunstig. De omzet is naar verhouding maar 
weinig toegenomen, het aantal renderende bedrijven is lager dan in 
Nederland, er wordt minder frequent in uitbreidingen geïnvesteerd ter-
wijl het investeringsniveau is gedaald. 

5.2 De verwachte ontwikkeling 1991 
De werkgelegenheidstoename in Gelderland zal dit jaar veel minder 
uitbundig zijn dan in de periode 1989/1990. Desondanks is de groei in 
historisch perspectief bezien nog steeds vrij hoog. Ook in vergelijking 
met de Nederlandse verwachtingen zijn de Gelderse vooruitzichten po-
sitief. 
De stijging van de beroepsbevolking zal in 1991 gelijke tred houden 
met de landelijke toename. De Gelderse werkloosheid zal bij deze 
vraag- en aanbodontwikkelingen met ruim 3.000 personen afnemen. 
Ten opzichte van 1990 betekent dit een belangrijke vertraging. Gezien 
de scherpe terugval die voor Nederland wordt verwacht zal de 
Gelderse werkloosheidsontwikkeling ook dit jaar weer gunstig afsteken 
bij het landelijke beeld. 

Het Gelderse bedrijfsleven ziet 1991 met vertrouwen tegemoet. Er 
wordt rekening gehouden met een stijgende omzet, meer dan de helft 
van de bedrijven heeft investeringsplannen en bijna alle bedrijven ver-
wachten dit jaar met winst te kunnen afsluiten. Bij deze vooruitzichten 
moet echter een relativerende kanttekening worden geplaatst. Reeds 
in het begin van dit jaar openbaren zich een aantal minder gunstige 
tendenties (een enigszins afnemende conjunctuur, ingrijpende bezuini-
gingen van het Rijk in het kader van de Tussenbalans, hogere loonei-
sen dan voorzien, vertraging in de wereldhandel). Al deze ontwikkelin-
gen wijzen er op dat de eind vorig jaar uitgesproken (winst)verwachtin-
gen van het bedrijfsleven mogelijk te hoog gespannen zijn geweest. 
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Bijlagen 

. 

. 



Bijlage 2 Gemiddelde procentuele mutatie van het arbeidsvolume 
1989/1991 en het niveau 1990 (X 1.000 arbeidsjaren) 

arbeidsvolume, x 1000 

Vel Ach A/N ZWG GId Ned 
1990 

Landbouw 13,7 15,8 7,2 7,6 44,3 268 
Industrie 36,0 32,7 39,7 11,9 120,3 1007 
Bouw 14,3 8,2 15,3 4,9 42,7 362 
Diensten 94,7 47,3 116,3 24,5 282,8 2601 
Overheid 47,7 11,0 37,0 4.8 100.5 742 
Totaal 206,4 115,0 215,5 53,7 590,6 4980 

. 

procentuele mutatie 
1988/1989 

Landbouw -1,4 -1,2 0 1.4 -0,7 0.4 
Industrie 2,3 2,6 2,1 1,8 2,3 1,5 
bouw 2,2 1,2 1,3 0 1,4 0,8 
Diensten 3,5 3,2 3,2 5,9 3,5 2,5 
Overheid -0,2 0 -0,3 0 -0,2 -0,4 
Totaal 2,0 1,9 2,1 3,2 2,1 1.6 

1989/1990 

Landbouw -1,4 -1,2 0 1,3 -0,7 0,4 
Industrie 2,6 2,2 2,1 2,6 2,3 1.5 
bouw 1,4 0 0 2,1 0,7 0 
Diensten 3,5 3,3 3,2 5,6 3,5 2,5 
Overheid 0,2 0 0,3 0 0,2 0,3 
Totaal 2,1 1,8 2,1 3,5 2,2 1,7 

1990/1991 

Landbouw -0,7 -1,9 0 1,3 -0.7 -0,4 
Industrie 1,4 1,5 0,8 0,8 1,2 0,7 
bouw 0,7 0 0 0 0,2 0 
Diensten 2,4 2,1 2,1 3,7 2,3 1,7 
Overheid 0 0 0 0 0 0,3 
Totaal 1,4 1,0 1,3 2,0 1,3 1,0 

Bron: Regionale 0/ets: Bureau Economisch Onderzoek Nederlandse 0/els; Naliorrale Rekeningen 1989, 
CB&ME1/91. CPB 
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Bijlage 3 Jaargemiddelde en mutatie van het Bemiddelingsbestand 
Zonder Baan en het werkloosheidspercentage Gelderland en 
Nederland 

Bemiddelingsbestand Zonder jaarlijkse mutatie. 
Baan. x 1000 personen X1000 personen 

1989 	1990 	1991 1989 	1990 1991 

Vel 16.1 	13.8 	12,0 -0,8 	-2,3 -1.8 
Ach 11.3 	8,9 	8.6 -1.5 	-2,4 -0,3 
A/N 42.4 	40.3 	39.3 -0.1 	-2.1 -1.0 
ZWG 5,7 	4,7 	4,2 -0,5 	-1,0 -0,5 
GId 75,5 	67,8 	64.1 -2,9 	-7,7 -3,7 

Ned 658 	611 	593 -24 	-47 -18 

procentuele mutatie van werkloosheidspercentage 
het Bemiddelingsbestand (BZB in % v.d. ber.bev) 
Zonder Baan 

1989 	1990 	1991 1989 	1990 1991 

Vel -4,7 	-14.3 	-13,0 6,3 	5,4 4,6 
Ach -11,7 	-21.2 	-3.4 7,0 	5,5 5.3 
A/N -0,2 	-5,0 	-2,5 14,2 	13,4 12,9 
ZWG -8.1 	-17,5 	-10,6 6,7 	5.4 4,7 
GId -3,7 	-10,2 	-5,5 9.4 	8,4 7,8 

Ned -3,5 	-7,1 	-2,9 9,9 	9,1 8,7 

Bron: 1989 en 1990: SOZAWDBA -Gelderland : 1991 Bureau Economisch Onderzoek, 

pro vincieGelderland 



Bijlage 4 Bemiddelingsbestand Zonder Baan naar kenmerk, structuur 
(totaal = 100 %), 1990 

verdeling in % 

Ned 	Gid 	Vel 	Ach 	A/N ZWG 

geslacht 
mannen 	 59 	57 	56 	55 	57 	57 
vrouwen 	 41 	43 	44 	45 	43 	43 

leeftijd 
<25 jaar 	28 	30 	33 	33 	28 	28 

. 	 25-39 jaar 44 44 41 37 47 35 
40-64 jaar 28 27 26 30 25 37 

duur inschrijving 
korter dan 1 jaar 48 48 55 54 43 58 
1 jaar of langer 52 52 45 46 57 42 

opleiding 
Basis & onvoltooid 38 33 33 32 32 44 
vervolgonderwijs 
MAVO/LBO 31 32 33 36 30 34 
VWO/MBO 18 19 20 22 19 14 
HBO/WO-kandidaat 8 10 7 8 11 6 
WO-doctoraal 5 6 7 1 8 1 

Totaal 
X 1000 personen 	611 	67,8 	13,9 	8,9 	40,3 	4,7 

Bron; Gelderse GAS s/Rapportage Arbeidsmarkt 1990. SZW. 

Ie
bewerking Bureau Econom,schOnderzoek, provincie Gelderland 

45 



Bijlage 5 Samenstelling van de bedrijfstakken en sektoren naar de 
CBS Sandaardbedrijfsindeling (SBI-code) 

bedrijfstak/sektoren SBI-code 

1 LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ 

2 Voedingsmiddelen ineehouderij 

3 Voedingsmiddelen md. overigod. 	 > 20, 21 

4 Dranken en tabaksprodukten 

5 Textiel-, kleding en lederind. 22. 23, 24 

6 Hout-en bouwmaterialenind. 25, 32 

7 Papier- en grafische industrie 26, 27 

8 Chemische- en rubber industrie 29, 30. 31 

9 Basismetaal industrie 33 

10 Metaalprod.- en optische md. 34, 35, 38. 39 excl. 39.5 

11 Elektro- technische industrie 36 

12 Transportmiddelen industrie 37 

13 Aardolie industrie 28 

2-13 INDUSTRIE 2. 3 excl. 39.5 

14 Deifstoffenwinning 1 

15 Openbare nutsbedrijven 4 

2-15 NIJVERHEID 1 tm 4 excl. 39.5 

16 BOUWNIJVERHEID 5 

17 Woningbezit 83 

18 Handel 61 tm 66 

19 Zee- en luchtvaart 73. 75 

20 Transport- en communicatie bedr. 71. 72. 74. 76, 77 

21 Bank- en verzekeringswezen 81. 82 

22 Andere tertiaire diensten 67. 68. 84, 85.98. 99 

23 Medische en veterinaire diensten 93 

24 Andere kwartaire diensten 91, 92. 94, 

95. 96, 97 

17-24 DIENSTEN 6 t/m 9 excl. 90. 92 

1-24 BEDRIJVEN 0 t/m 9 excl. 39.5. 90. 92 

25 OVERHEID 90, 92 mcl. militairen 1 eoefening 

1-25 TOTAAL 0 t/m 9 excl. 39.5 
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Bijlage 6 Arbeidsvolume, X 1000 arbeidsjaren, 1988, Nederland, Gelderland en de 
Gelderse Corop-gebieden 

Vel Ach A:N ZWG Cel Ned 

1 LANDBOUW, BOSBOUW 

EN VISSERIJ 14.1 16.2 7.2 7.4 44.9 266 
2 Voedingsmiddelenind. veehouderi 

3 Voedingsmiddelen md. overige prod. 9.2 5.7 5.7 1.1 21.7 162 
4 Dranken en tabaksprodukten 

5 Textiel-, kleding enlederind. 1.4 2.6 1.3 0.2 5.5 46 

6 Hout-en bouwmaterialenind. 2.2 3.8 3.0 3.4 12.4 73 

7 Papier- en grafische industrie 5.1 6.0 4.3 0.8 16.2 111 

8 • 	
9 

Chemische- en rubber industrre 4.5 1.8 5.5 1.4 13.2 120 

Basismetaal industrie 0.9 0.8 0.9 0 2.6 34 

10 Metaalprod.- en optische md. 6.9 8.0 7.7 3.0 25.6 198 

11 Elektro- technische industrie 2.2 1.2 4.9 0.3 8.6 103 

12 Transportmiddelen industrie 0.9 0.4 1.6 0.5 3.4 63 

13 Aardolie industrie 0 0 0 0 0 11 

2-13 INDUSTRIE 33.3 30.3 34.9 10.7 109.2 921 

14 Delfstoftenwinning 0 0 0.2 0,1 0.3 10 

15 Openbare nutsbedrijven 1.0 0.9 10 0.6 5.5 46 
15 NIJVERHEID 34.3 31.2 38.1 11.4 115.0 977 
16 BOUWNIJVERHEID 13.8 8.1 151 4.8 41.8 359 
17 Woningbezit 0.5 0.2 0.7 0.1 1.5 13 
18 Handel 28.1 15.6 29.9 9.0 82.6 768 
19 Zee- en luchtvaart 0 0 0 0 0 36 
20 Transport- en communicatie bedr. 8.4 5.0 12.5 2.9 28.8 303 
21 Bank- en verzekeringswezen 7.3 22 7.5 1.0 18.0 184 

22 Andere tertiaire diensten 19.2 8.8 25.7 4.7 58.4 560 
23 Medische en veterinaire diensten 14.0 72 20.2 2.3 43.8 344 
24 Andere kwartaire diensten 10.9 5.3 12.7 1.9 30.8 267 
17-24 DIENSTEN 88.4 44.4 109.2 21.9 263.9 2475 
1-24 BEDRIJVEN 150.6 99.9 169.6 45.5 465.6 4077 . 	25 OVERHEID 47.7 11.0 37.0 4.8 100.5 743 
1-25 TOTAAL 198.3 110.9 206.6 50.3 566.1 4820 

Bron: Regionale cijfers: Bureau Economisch Onderzoek. provincie Gelderland 
Nederlandsecijfers: Nationale Rekeningen 1989. CBS 
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Bijlage 7 De Nederlandse verhouding tussen de werkgelegenheid in personen en in 
arbeidsvolume en een raming van de regionale werkgelegenheid in personen, X 
1000, 1988 

P/A- 	 werkzame personen X 1000 

ratio 

Ned 
	

Vel 	Ach 	A/N ZWG 	Gel 	Ned 

1 LANDBOUW, BOSBOUW 

EN VISSERIJ 112 15.8 181 8.1 8.3 50.3 298 

2 Voedingsmiddelen md, veehouderij 	1 
3 Voedingsmiddelen md. overig prod. > 1,06 9.7 6.0 6.0 1.2 23.0 171 

4 Dranken en tabaksprodukten 

5 Textiel-, kleding en lederind. 1 	17 1.6 10 1.5 0.2 6.4 54 	 00 
6 Hout-en bouwmaterialenind. 1,32 2.9 5.0 3.9 4.5 16.3 96 

7 Papier- en grafische industrie 1.32 6.7 7.9 5.7 1.1 21.3 146 

8 Chemische- en rubber industrie 1,16 5.2 2.1 6.4 1.6 15.3 139 

9 Basismetaal industrie 1,11 1.0 0.9 1.0 0.0 2.9 38 

10 Metaalprod.- en optische md. 1,11 7.6 8.8 8.5 3.3 28.3 219 

11 Elektro- technische industrie 1,11 2,4 1.3 5.4 0.3 9.5 114 

12 Transportmiddelen industrie 1,11 1.0 0.4 1.8 0.6 3.8 70 

13 Aardolie industrie 1.10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12 

2-13 INDUSTRIE 1,15 38.2 35.5 40.2 12.7 126.7 1058 

14 Delfstoffenwinning 1,10 0.0 0.0 0.2 0.1 0.3 11 

15 Openbare nutsbedrijven 1,02 1.0 0.9 3.1 0.6 5.6 47 

2-15 NIJVERHEID 1,14 39.3 36.5 43.5 13.5 132.7 1116 

16 BOUWNIJVERHEID 1.10 15.1 8.9 16.5 5.3 46.0 393 

17 Woningbezit 1.15 0.6 0.2 0.8 0.1 1.7 15 

18 Handel 1,13 31.8 17,7 33.8 10.2 93.5 869 

19 Zee- en luchtvaart 1.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39 

20 Transport- en communicatie bedr. 1,09 9.1 5.4 13.6 3.1 31.3 329 

21 Bank- en verzekeringswezen 1,34 9.8 2.9 10.1 1.3 24.1 247 

22 Andere tertiaire diensten 1,34 25.7 11.8 34.4 6.3 78.3 750 

23 Medische en veterinaire diensten 1.60 22.5 11,7 32.4 3.7 70.3 552 

24 Andere kwartaire diensten 1,60 17.5 8.5 20.4 3.0 49,4 428 

17-24 DIENSTEN 1,31 117.0 58.3 145.5 27.8 348.5 3229 

1-24 BEDRIJVEN 1.24 187.1 121.7 213.6 54.8 577.5 5036 

25 OVERHEID 1,27 60.3 13.9 46.8 6.1 127.1 940 

1-25 TOTAAL 1,24 247.4 135.7 260.4 60.9 704.6 5976 

Bron: Regionale cijfers: Bureau Economisch Onderzoek, provincie 0e/der/and 
Neder/andsecijfers: Centraal Planbureau 



Bijlage 8 Produktiestructuur op basis van werkgelegenheidsaandelen (totaal arbeids-
volume = 100%), 1988 

1 LANDBOUW, BOSBOUW 

EN VISSERIJ 

2 Voedingsmiddelen md. veehouderij 

3 Voedingsmiddelen md. overig prod. 

4 Dranken en tabaksprodukten 

5 Textiel-, kleding en lederind. 

6 Hout-en bouwmaterialenind. 

00 7 Papier- en grafische industrie 

8 Chemische- en rubber industrie 
g Basismetaal industrie 

10 Metaalprod.- en optische md. 

11 Elektro- technische industrie 

12 Transportmiddelen industrie 

13 Aardolie industrie 

2-13 INDUSTRIE 

14 Deltstottenwinning 

15 Openbare nutsbedrijven 

2-15 NIJVERHEID 

16 BOUWNIJVERHEID 

17 Woningbezit 

18 Handel 

19 Zee- en luchtvaart 

20 Transport- en communicatie bedr. 

21 Bank- en verzekeringswezen 

22 Andere tertiaire diensten 

23 Medische en veterinaire diensten 

24 Andere kwartaire diensten 

17-24 DIENSTEN 

1-24 BEDRIJVEN 

25 OVERHEID 

1-25 TOTAAL 

Vel Ach A/N ZWG Gel Ned 

7.1 14.6 3.5 14.7 7.9 5.5 

4.6 5.1 2.8 2.2 3.8 3.4 

0.7 2.3 0.6 0.4 1.0 1.0 

1.1 3.4 1.5 6.8 2.2 1.5 

2.6 5.4 2.1 1.6 2.9 2.3 

2.3 1.6 2.7 2.8 2.3 2.5 

0.5 0.7 0.4 0 0.5 0.7 

3.5 7.2 3.7 6.0 4.5 4.1 

1.1 1.1 2.4 0.6 1.5 2.1 

0.5 0.4 0.8 1.0 0.6 1.3 

0 0 0 0 0 0.2 

16.8 27.3 16.9 21.3 19.3 19.1 

0 0 0.1 0.2 0.1 0.2 

0.5 0.8 1.5 1.2 1.0 1.0 

17.3 28,1 18.4 22.7 20.3 20.3 

7.0 7.3 7.3 9.5 7.4 7.4 

0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 

14.2 141 14.5 17.9 14.6 15.9 

0 0 0 0 0 0.7 

4.2 4.5 6.1 5.8 5.1 6.3 

3.7 2.0 3.6 2.0 3.2 3.8 

9.7 7.9 12.4 9,3 10.3 11.6 

7.1 6.6 9.8 4.6 7.7 71 

5.5 4.8 6.1 3.8 5.4 5.5 

44.6 40.0 52.9 43.5 46.6 51.3 

75.9 90.1 82.1 90.5 82.2 84.6 

24.1 9.9 17.9 9.5 17.8 15.4 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Bron:Regiona/e cijfers; Bureau Economisch Onderzoek. provincie Gelderland 
Nederlandsecijfers; Nationale Rekeningen 1989. CBS 

Eg 


