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De Provinciale Economische Verkenning is opgezet volgens het 
stramien van de Macro Economische Verkenning van het Centraal 
Planbureau, d.w.z. een beknopte beschrijving van de recente ont-
wikkelingen alsmede een vooruitblik op het lopende jaar. In de 
PEV'92 is bovendien een middellange termijn verkenning opgenomen. 

De Gelderse cijfers zijn via een regio-specifiek model afgeleid 
van de Nederlandse verwachtingen. Gegeven de nationale ramingen 
van het Centraal Planbureau mag verwacht worden dat de ontwikke-
lingen in Gelderland zullen verlopen als weergegeven in deze ver-
kenning. Daarbij dient steeds te worden bedacht dat de gepresen-
teerde cijfers van indicatieve betekenis zijn. 

In de PEV zijn naast de provinciale cijfers ook de cijfers voor 
de vier Gelderse Corop-gebieden vermeld. De Coropgebieden zijn 
hoegenaamd identiek aan de streekplangebieden zodat de regio-
beschrijvingen en de cijfers ook op de streekplangebieden van 
toepassing zijn. Gezien de geringe afwijkingen kunnen voor het 
Knooppunt Arnhem/Nijmegen de cijfers van het gelijknamige Corop-
gebied gebruikt worden. 

Sinds 1991 bevat de PEV tevens de belangrijkste 
Enquête Regionale Bedrijfsontwikkeling (ERBO). 
Wij zijn de Samenwerkende Kamers van Koophandel 
in het bijzonder- de Kamer van Koophandel voor 
erkentelijk voor hun aandeel in de levering van 

mei 1992 

BUREAU ECONOMISCH ONDERZOEK 

uitkomsten van de 

in Gelderland -en 
Midden-Gelderland 
de ERBO-cijfers. 
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1.1 	INLEIDING 

Nadat de wereldhandel op het einde van de tachtiger jaren sterk 
toenam is het begin van de jaren negentig minder expansief verlo-
pen. Als gevolg van economische en politieke spanningen temperde 
de internationale hoogconjunctuur. Naar verwachting is overigens 
het dieptepunt alweer gepasseerd. In de tweede helft van 1992 
wordt een internationaal conjunctuurherstel voorzien. Daarbij is 
uitgegaan van een voortzetting van de beginnende economische 
opleving in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koningkrijk. 
De toename van de wereldhandel zal in de jaren 1993-1994 mogelijk 
weer uitkomen op het hoge niveau van 6 â 7%. 

Na een periode van uitbundige groei verkeert de Nederlandse eco-
nomie thans in een gematigde ontwikkelingsfase. De produktiestij-
ging vermindert, de investeringsneiging neemt af en de groei van 
de particuliere consumptie is gering. De hoogconjunctuur is ook 
hier duidelijk over haar top heen. Mede als gevolg van de gedaal-
de wereldhandel en de verslechterde Nederlandse concurrentieposi-
tie zijn de bedrijfswinsten in 1991 gedaald. In het kielzog daar-
van zijn de investeringen achtergebleven en wordt voor 1992 en 
1993 zelfs een daling voorzien. Door de geringe reële inkomens-
groei is de particuliere consumptie teruggevallen. Terwijl de 
binnenlandse bestedingen nauwelijks toenamen kende de export nog 
wel een bevredigende groei. Vanwege de lagere economische groei 
in Duitsland zal dit jaar de export minder sterk stijgen dan in 
de afgelopen periode. Uitgaande van een zich verbeterende 
concurrentiepositie en een internationaal conjunctuurherstel zal 
de export na 1992 wederom belangrijk uitbreiden. De economische 
groei in Nederland zal zich dan met enige vertraging eind 1993 
herstellen. 
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Na 1983 heeft zich in Nederland een snelle werkgelegenheidstoena-
me voltrokken. In 1990 bereikte de groei een recordhoogte. Ook in 
Gelderland zijn de ontwikkelingen positief verlopen. De creatie 
van nieuwe arbeidsplaatsen is zelfs een aantal jaren sneller ver-
lopen dan in Nederland. In 1990 evenaarde de landelijke groei 
voor het eerst sinds 1986 de hoge Gelderse groei. 

Tabel 1. Jaarlijkse procentuele 
arbeidsjaren 

groei van de werkgelegenheid in 

1 85/ 1 90 	1990 1991 1992 	1993 1994 

Gelderland 	2,2 	2,1 1 1 3 0,1 	0,1 0,7 

Nederland 	1,7 	2,1 1,2 -0,1 	0,0 0,6 

Bron: Regionale cijfers: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie 
Gelderland, Nederlandse cijfers: MEV'92 en EB'92, CPB 

Voor 1991 is het economisch beeld aanzienlijk minder positief. De 
prijzen en de lonen zijn versneld gestegen, de bedrijfsresultaten 
zijn teruggevallen, de investeringen zijn maar matig toegenomen 
en de produktiegroei was laag. In de collectieve sektor hebben 
zich talrijke tegenvallers gemanifesteerd die enerzijds tot be-
zuinigingen hebben geleid en anderzijds tot lastenverzwaringen. 
Hoewel in 1991 de werkgelegenheid toch nog met ruim 1 procent is 
toegenomen, is in vergelijking met 1990 sprake van een ernstige 
groeivertraging. 

De economische vertraging zal zich dit jaar in versterkte mate 
voort zetten. Ondanks dat de internationale conjunctuur in de 
loop van 1992 mogelijk zal opleven, vertonen de nationale 
vooruitzichten op korte termijn weinig verbetering. De particu-
liere consumptie groeit slechts weinig en de investeringen zul-
len dalen. De werkgelegenheidsonwikkeling zal daardoor stagneren. 
Alleen in de dienstensektor vindt nog enige uitbreiding plaats, 
in alle overige sektoren daalt de werkgelegenheid. 

In 1990 nam de Gelderse werkgelegenheid toe met bijna tweeën-
twintigduizend personen. Intussen is de groei zo sterk verminderd 
dat de stijging dit jaar nog geen zesduizend zal bedragen. Hoewel 
voor 1993 een produktiestijging wordt verwacht, heeft dit nog 
geen merkbaar effect op het arbeidsvolume. Eerst in 1994 treed 

. 
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een dusdanig conjunctuurherstel op dat ook het arbeidsvolume weer 
toeneemt, zij het minder uitbundig dan in de periode 1985-1991. 

];Ls1P1ltIe1 Di s- 

De omvang van de beroepsbevolking wordt enerzijds bepaald door 
het aantal mensen in de leeftijdscategorie 15-64 jaar en ander-
zijds door de neiging van die bevolkingsgroep om deel te nemen 
aan het arbeidsproces (de zgn. participatiegraad). 

De bevolkingsgroei 

In vergelijking met het recente verleden zal het tempo van de 
bevolkingsgroei de komende jaren maar weinig veranderen. De na-
derende vergrijzing begint zich wel duidelijk af te tekenen. Dit 
blijkt onder andere uit de sterk teruglopende bevolkingsgroei in 
de leeftijdscategorie 15-64 jaar. In vergelijking met de periode 
1985-1990 zal de groei in Gelderland met meer dan de helft afne-
men. Voor Nederland is de groeivertraging iets minder omvangrijk. 

Tabel 6. jaarlijkse procentuele groei van de bevolking 

totale bevolking 	15-64 jaar 

1985/1990 1990/1994 	1985/1990 1990/1994 

Gelderland 	0,7 	0,6 	0,9 	0,4 

Nederland 	0,6 	0,7 	0,8 	0,5 

Bron: CBS / RWG, provincie Gelderland 

De participatiegraad 

Als gevolg van de uitzonderlijk gunstige werkgelegenheidsontwik-
keling in 1990 is dat jaar de arbeidsparticipatie van vrouwen 
sterk gestegen. Mede onder druk van de minder gunstige vooruit-
zichten voor de komende jaren wordt tot 1994 nog slechts een be-
scheiden trendmatige groei voorzien. De arbeidsparticipatie bij 
de mannen is sinds het midden van de jaren tachtig vrijwel sta-
biel gebleven en zal naar verwachting ook in de komende periode 
nauwelijks veranderen. 
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Tabel 3 De participatiegraad (beroepsbevolking uitgedrukt in pro-
centen van de 15-64 jarige bevolking) 

1990 	1994 

mannen vrouwen 	mannen vrouwen 

Gelderland 	81 	53 	81 	54 

Nederland 	81 	54 	82 	56 

Bron: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 

Omvang en ontwikkeling van de beroepsbevolking 

De hiervoor geschetste ontwikkelingen van bevolking en participa-
tiegraad leiden tot een trendombuiging in de groei van het ar-
beidsaanbod. 

Tabel 4. Jaarlijkse procentuele groei van de beroepsbevolking 

	

1990 	1991 	1992 	1993 	1994 

Gelderland 	1,8 	0,8 	0,6 	0,6 	0,6 

Nederland 	2,0 	1,0 	0,7 	0,7 	0,7 

Bron: Regionale cijfers: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie 
Gelderland. Nederlandse cijfers: MEV 1 92 en EB 1 92, CPB 

Vanaf de jaren zeventig is de beroepsbevolking gestaag toegenomen 
met ongeveer 1,5% per jaar. In 1990 is onder invloed van de gun-
stige arbeidsvraag de stijging nog hoger geweest. Als gevolg van 
de lagere bevolkingsgroei en de afnemende economische conjunctuur 
zal de toename van de beroepsbevolking de komende jaren sterk af-
vlakken. Bedroeg in de periode 1985-1990 de jaarlijkse toename in 
Gelderland nog een kleine 10.000 personen, in de komende jaren 
zal de aanwas terugvallen tot onder de 5.000 personen per jaar. 
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1.4 	DE ARBEIDSMARKT 

In de afgelopen jaren zijn er meer arbeidsplaatsen geschapen dan 
er aan nieuwe beroepsbevolking is bijgekomen. Hierdoor is de 
werkloosheid -met name in 1989 en 1990- flink afgenomen. Vorig 
jaar heeft de teruglopende werkgelegenheidsgroei geleid tot een 
minder snelle daling van de werkloosheid. Vooral in Nederland was 
de ontwikkeling teleurstellend, in Gelderland bleef het verloop 
nog gunstig. 1992 wordt echter ook voor Gelderland een moeilijk 
jaar. Voor het eerst sinds lange tijd zal de werkloosheid stij-
gen. Naar verwachting zal deze terugval van beperkte duur zijn. 
Onder invloed van de aantrekkende internationale conjunctuur zal 
de werkgelegenheid in 1994 weer sterker toenemen. Tegelijkertijd 
vertraagt de groei van de beroepsbevolking. Per saldo biedt dit 
het perspectief dat de werkloosheid na 1993 zal dalen. In ver-
gelijking met de achter ons liggende periode zal de vermindering 

Ie 	echter bescheiden zijn. 

Tabel 9. Jaarlijkse ontwikkeling van werkloosheid 

1990 	1991 	1992 	1993 	1994 

mutatie, X 1000 personen 

Gelderland 	-6,7 	-5,6 	2,3 	1,7 	-2,9 
Nederland 	-44 	-27 	31 	25 	-10 

werkloosheidspercentage 

Gelderland 
	

4,6 	3,9 	4,1 	4,3 	4,0 

Nederland 	5,1 	4,6 	5,0 	5,3 	5,2 

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

1.5 	HET BEDRIJFSLEVEN IN GELDERLAND, enige uitkomsten van de 
ERBO 

omzet 

De afzetmogelijkheden van het bedrijfsleven zijn afhankelijk van 
de particuliere consumptie, de investeringen en de buitenlandse 
vraag. Op al deze fronten is de groei sinds 1990 tanende. Als ge- 
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volg daarvan vertraagde ook de omzetstijging. In 1991 is de af-
zetgroei verder ingezakt en kwam in Gelderland ruim 1,5% lager 
uit dan het jaar daarvoor. Sinds het einde van de economische 
recessie halverwege de tachtiger jaren, is de industriële groei 
niet meer zo laag geweest. 
Ondanks de voorspelde internationale conjunctuurverslechtering 
zijn de verwachtingen van het bedrijfsleven voor 1992 niet al te 
pessimistisch. Ruim de helft van de bedrijven acht zich in staat 
het omzetniveau van 1991 ook dit jaar te kunnen realiseren. Onge-
veer éénderde van de bedrijven gaat zelfs uit van een omzetstij-
ging. 

De Nederlandse export drijft op de industrie. Ongeveer tweederde 
deel van de totale buitenlandse afzet komt voor rekening van de 
industrie. De export wordt door een betrekkelijk klein deel van 
het bedrijfsleven gerealiseerd. Nog geen kwart van de bedrijven 
beweegt zich op de buitenlandse afzetmarkt. Het aandeel van de 
export in de totale afzet bedraagt in Nederland gemiddeld 23 pro-
cent. Hoewel naar verhouding evenveel Gelderse als Nederlandse 
bedrijven actief zijn op de buitenlandse markt, blijven de Gel-
derse resultaten toch ver achter. In 1991 werd slechts 18% van 
de omzet geëxporteerd. Bovendien bleef de groei van de exportsom 
in 1991 achter bij de Nederlandse ontwikkeling. Overigens is het 
grote verschil in exportoriëntatie geen recent verschijnsel. In 
1975 bijvoorbeeld waren de verschillen tussen de Gelderse en de 
Nederlandse exportquote van ongeveer dezelfde orde. 

Naast de relatief lage export van de industrie is ook de groot-
handel bepalend voor de afwijkende Gelderse positie. Terwijl lan-
delijk de buitenlandse handel een belangrijke rol vervuld, is de 
Gelderse groothandel voornamelijk op de binnenlandse distributie 
georiënteerd. 

Investeringen 
	

. 

De investeringen van het Nederlandse bedrijfsleven hebben vanaf 
het midden van de tachtiger jaren een aanhoudende groei doorge-
maakt. In het kielzog van de recente conjunctuurdaling is echter 
ook de investeringsgroei verminderd. Deze omslag is vooral te 
wijten aan de gedaalde investeringen van de industrie. 

Intussen ligt het huidige investeringsniveau in Nederland op een 
hoog niveau. Zowel historisch als internationaal gezien is er de 
afgelopen periode voortvarend in kapitaalgoederen geïnvesteerd. 
Dit heeft een gunstig effect op de concurrentiekracht van het Ne-
derlandse bedrijfsleven. 



In vergelijking met Nederland vertoonden de Gelderse bedrijven in 
de afgelopen twee jaar een meer expansief beeld. In 1990 trad 
naar verhouding een krachtige investeringsgroei op. In 1991 viel 
echter ook hier de groei terug. Niettemin bleef de investerings-
som in Gelderland nog toenemen terwijl landelijk een daling op-
trad. Afgemeten aan het aantal bedrijven dat investeert is de 
investeringsneiging van het Gelderse bedrijfsleven aan het begin 
van de jaren negentig hoger dan gemiddeld in Nederland. 

Resultaat en rendement 

Afgezet tegen de dalende conjunctuur is de winstontwikkeling van 
het bedrijfsleven in 1991 onverwacht goed gebleven. Terugkijkend 
op de afgelopen twee decennia was 1990 een absoluut recordjaar 
ten aanzien van de winst- 
bleken dat 1991 daarvoor 

en rendementspositie. Intussen is ge-
nauwelijks onderdoet. Ruim 90% van de 

bedrijven was winstgevend. Hierbij moet wel worden bedacht dat 
het winstniveau over het algemeen lager was dan in 1990. Niet- 
temin is driekwart van de ondernemers tevreden over het behaalde 
rendement. 
De winstvooruitzichten voor 1992 worden door vrijwel het gehele 
bedrijfsleven positief beoordeeld. Wanneer de verwachtingen be- 
waarheid worden dan zal 1992 in dit opzicht opnieuw een goed jaar 
worden. 

Tabel 10. Enige uitkomsten van de ERBO 1990 en 1991 

Gelderland 	Nederland 

1990 	1991 	1990 	1991 
procentuele mutatie 
van de nominale: 
- omzet 4,2 	2,5 	3,9 	2,7 
- export 4,9 	1,5 	2,7 	2,1 
- investeringen 3,6 	0,8 	0,6 	-2,3 

exportquote 19 	18 	28 	28 

aantal bedrijven met: 
- export 23 	23 	22 	22 
- investeringen 57 	55 	53 	53 
- winst 92 	91 	91 	91 
- voldoende rendement 75 	76 	75 	74 

Bron: Enquête Regionale Bedrijfsontwikkeling 1991, Gelderse Ka- 
mers van Koophandel 
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In dit hoofdstuk wordt een korte schets gegeven van de (inter)na-
tionale ontwikkelingen en vooruitzichten 1990-1994. Dit beeld 
vormt de achtergrond waartegen de regionale situatie in Gelder-
land geplaatst moet worden. De informatie is voornamelijk geba-
seerd op gegevens uit het Centraal Economisch Plan 1992 en het 
Economisch Beeld 1992 van het Centraal Planbureau. 

2.1 	DE INTERNATIONALE CONTEXT 

De recente economische ontwikkeling en de verwachtingen voor de 
komende jaren staan in het teken van de politieke en economische 
omwentelingen in de wereld. De Golfoorlog, de ontwikkelingen in 
Oost Europa en -dichter bij huis- de éénwording van Duitsland 
hebben de economische conjunctuur sterk beïnvloed. Daarnaast wor-
den Groot-Brittannië en de Verenigde Staten ook door interne oor-
zaken geconfronteerd met recessieverschijnselen. Voor de Westerse 
industriële wereld heeft dit alles geleid tot een groeivertraging 
in de tweede helft van 1990. De internationale hoogconjunctuur 
werd daardoor getemperd. Nadat de wereldhandel sinds 1987 sterk 
toenam is het begin van de jaren negentig minder expansief verlo-
pen. Naar verwachting is overigens het dieptepunt alweer gepas-
seerd. In de tweede helft van 1992 wordt een conjunctureel her- 

r 
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stel voorzien. Daarbij is uitgegaan van een voortzetting van de 
beginnende economische opleving in de Verenigde Staten en in het 
Verenigd Koningkrijk. De toename van de wereldhandel zal in de 
jaren 1993-1994 mogelijk weer uitkomen op het hoge niveau van 6 
â 7%. De Westerse industrielanden zullen in die periode een ge-
lijkmatige groeifase doormaken, het inflatietempo zal zich sta-
biliseren en de werkloosheid loopt in 1994 iets terug. 

Tegenover dit rustige ontwikkelingsbeeld staan ingrijpende her-
structureringen in de Oost-Europese landen. Gevreest moet worden 
dat de beoogde gunstige effecten op de economische ontwikkeling 
in deze landen niet voor het jaar 2000 zichtbaar worden. Gezien 
de geringe verwevenheid tussen de Westerse industrielanden en het 
voormalige Oostblok zullen deze ontwikkelingen echter weinig in-
vloed hebben op de conjunctuur van de OESO-landen. 

Tabel 1. Kerngegevens van de internationa Le eco: riomie 

1990 1991 1992 1993 1994 

Volumegroei wereldhandel 	5,4 
	

4,7 
	

5,0 	7,0 6,8 

Volumegroei Bruto Nationaal Produkt 
- OESO 	 2,6 

	
1,1 
	

1,5 	3,3 	3,5 
- EG-landen 	 3,0 

	
1,3 
	

1,5 	2,8 	3,5 

Prijsindex gezinsconsumptie 
-OESO 5.4 4,8 4,0 4,0 4,0 
-EG-landen 5,4 4,8 4,5 4,5 4,3 

Werkloosheidspercentage 
-OESO 6,1 6,9 7,3 7,3 6,9 
-EG-landen 8,4 8,9 9,5 9,5 8,9 

Bron: Centraal Economisch Plan 1992 / Economisch Beeld 1992, CPB 	S 

2.2 	DE NATIONALE EONiIE 

Na een periode van uitbundige groei verkeert de economie thans in 
een gematigde ontwikkelingsfase. De produktiestijging vermindert, 
de investeringsneiging neemt af en de groei van de particuliere 
consumptie is gering. De recente hoogconjunctuur is duidelijk 
over haar top heen. Naar verwachting zal de conjunctuurbeweging 
in 1992 het laagste punt bereiken. Mede als gevolg van de gedaal-
de wereldhandel en de verslechterde Nederlandse concurrentieposi- 
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tie zijn de bedrijfswinsten in 1991 gedaald. In het kielzog daar-
van zijn de investeringen achtergebleven en wordt voor 1992 en 
1993 zelfs een daling voorzien. 
Door de geringe reële inkomensgroei is de particuliere consumptie 
teruggevallen. Terwijl de binnenlandse bestedingen nauwelijks 
toenamen kende de export wel een bevredigende groei. Vanwege de 
lage economische groei in Duitsland zal dit jaar de export minder 
sterk stijgen dan in de afgelopen periode. Uitgaande van een zich 
verbeterende concurrentiepositie en een internationaal conjunc-
tuurherstel zal de export na 1992 wederom belangrijk uitbreiden. 
De economische groei in Nederland zal zich dan met enige vertra-
ging eind 1993 herstellen. 

Doordat de rentabiliteit van de bedrijven sinds 1990 is gedaald, 
is er de komende jaren weinig ruimte voor een reëele loonstij-
ging. De koopkracht zal daardoor nauwelijks toenemen. Als gevolg 
van de stijgende invoerprijzen zal het inflatietempo versnellen. 

Tabel 2. Kerngegevens van de Nederlandse economie 

'90 	'91 	1 92 1 93 1 94 

Volumegroei produktie bedrijven 	4,5 	2,4 	1,5 2,3 3,0 

Volumegroei goederenuitvoer 5,6 5,0 3,5 6,3 6,3 

volumegroei investeringen bedrijven 8,7 1,8 -1,5 -1,0 6,0 

Volumegroei particuliere consumptie 3,9 3,0 1,4 1,5 2,3 

Prijsindex gezinsconsumptie 2.5 3,3 3,5 4,3 4,3 

Reële inkomensgroei modale werknemer 2.5 0,0 0,0 0,3 0,5 

Financieringstekort in % van het BNP 5,2 4,3 4,0 4,3 4,3 

Belastingdruk in % van het BNP 	31.3 33,0 32,3 30,0 30,0 

Premiedruk in % van het BNP 	19,0 19,7 20,3 22,8 22,8 

Bron: CEV'92 / EB'92, CPB 
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In dit hoofdstuk worden de Gelderse ramingen gepresenteerd van de 
werkgelegenheid, de beroepsbevolking en de werkloosheid. Deze 
prognoses zijn via een regio-specifiek model afgeleid van de Ne-
derlandse verwachtingen. De landelijke ramingen zijn afkomstig 
uit het Centraal Economisch Plan 1992 en het Economisch Beeld 
1992 van het Centraal Planbureau. 

3.1 

. 	3.1.1 	Werkgelegenheid in arbeidsjaren 

Na 1983 heeft zich in Nederland een snelle werkgelegenheidstoena-
me voltrokken. In 1990 bereikte de groei met iets meer dan 2% een 
recordhoogte. Een dergelijk hoog groeicijfer wordt in Gelderland 
overigens al een aantal jaren gerealiseerd. De creatie van ar-
beidsplaatsen lag in de afgelopen periode steeds boven het lande-
lijk gemiddelde. De Nederlandse groei evenaarde in 1990 voor het 
eerst sinds 1986 de hoge Gelderse groei. 

Voor 1991 is het economisch beeld aanzienlijk minder positief. De 
prijzen en de lonen zijn versneld gestegen, de bedrijfsresultaten 
zijn teruggevallen, de investeringen zijn maar matig toegenomen 
en de produktiegroei is laag. In de collectieve sektor hebben 
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zich talrijke tegenvallers gemanifesteerd die enerzijds tot be-
zuinigingen hebben geleid en anderzijds tot lastenverzwaringen. 
Hoewel in 1991 de werkgelegenheid toch nog met ruim 1 procent is 
toegenomen, is in vergelijking met 1990 sprake van een ernstige 
groeivertraging. 

Tabel 3. Werkgelegenheid in arbeidsjaren 1991 (X 1000) en de pro- 
centuele ontwikkeling 1990-1994, per bedrijfstak 

arbeidsvolume imitatie per jaar in % 

1991 1990 1991 1992 1993 1994 

Nederland 
Landbouw 263 -0,7 -0,8 -1,1 -0,8 -0,4 
Industrie 1008 1.7 -0,2 -1,0 -0,2 0,2 
Bouw 368 1.9 0,0 -3,0 -2,5 -0,6 
Diensten 2697 3,4 2,6 1,1 0,7 1,3 
Overheid 728 -0,5 -0,8 -1,1 -0,4 -0,4 

Totaal 	5064 	2,1 	1,2 	-0,1 	0,0 	0,6 

Gelderland 
Landbouw 44 -1,1 -0,9 -1,4 -1,2 -0,9 
Industrie 119 1,7 -0,2 -1,1 -0,3 0,3 
Bouw 44 2,1 -0,2 -3,0 -3,1 -1,0 
Diensten 291 3,7 3,2 1,5 1,1 1,7 
Overheid 100 -0,5 -0,6 -0,9 -0,3 -0,4 

Totaal 	598 	2,1 	1,3 	0,1 	0,1 	0,7 

Bron: Nederlandse cijfers CPB; regionale cijfers: Bureau Econo-
misch Onderzoek, Provincie Gelderland 

De economische vertraging zal zich dit jaar in versterkte mate 
voort zetten. Hoewel de internationale conjunctuur in de loop van 
1992 mogelijk zal aantrekken, vertonen de nationale vooruitzich-
ten op korte termijn nog weinig verbetering. De particuliere con-
sumptie groeit slechts weinig en de investeringen zullen dalen. 
De werkgelegeriheidsonwikkeling zal daardoor stagneren. Alleen in 
de dienstensektor vindt nog enige uitbreiding plaats, in alle 
overige sektoren daalt de werkgelegenheid. Per saldo blijft de 
totale werkgelegenheid in 1992 ongeveer gelijk. Hoewel voor 1993 
een produktiestijging wordt verwacht, heeft dit nog geen merkbaar 
effect op het arbeidsvolume. Over het algemeen reageert de werk-
gelegenheid met enige vertraging op de produktief luctuaties. 

. 

. 
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Eerst in 1994 treed een dusdanig conjunctuurherstel op dat ook 
het arbeidsvolume weer toeneemt, zij het minder uitbundig dan in 
de periode 1985-1991. 

landbouw 

Langzaam maar zeker voltrekt zich in de landbouw een structuur-
verandering. In 1950 droeg de tuinbouw 15% bij aan de toegvoegde 
waarde van de lanbouw. Intussen is dat aandeel opgelopen tot bij-
na de helft. 
Het einde van de "koude oorlog" heeft voor de Nederlandse land-
bouw het effect van een belangrijke marktvergroting. In de af-
gelopen twee jaar is vooral de vraag naar Nederlandse tuinbouw-
produkten vanuit Duitsland en Oost-Europa spectaculair gestegen. 
Verwacht mag worden dat ook de komende jaren de exportmogelijk-
heden veelbelovend zijn. Als gevolg van de overschotten in de EG 
en de milieuproblematiek zijn in de akkerbouw en de veeteelt de 
vooruitzichten minder gunstig. De problemen in deze marktsegmen-
ten veroorzaken een trendmatige afname van de werkgelegenheid in 
de landbouwsektor. Gezien de grote Gelderse veestapel zal de da-
ling in Gelderland de komende jaren opnieuw sterker zijn dan in 
de rest van Nederland. 

industrie 

Na een krachtige toename van de industriële produktie in 1990 
trad vorig jaar een duidelijke kentering op. De groei daalde van 
4% naar 1%. Deze teruggang kondigde zich in de tweede helft van 
1990 reeds aan door een terugloop in de orderpositie en een ver-
minderde bezettingsgraad. Onder invloed van de oplevende wereld-
handel zal echter de industriële uitvoer in 1993 en 1994 weer 
sterker kunnen toenemen. Daar staat tegenover dat de binnenlandse 
markt als gevolg van het wegvallen van de grenzen in de EG onder 
druk komt te staan. Verwacht wordt dat het binnenlandse marktaan-
deel van de Nederlandse industrie daardoor afneemt. Per saldo 
wordt voor de komende jaren een toenemende produktiegroei voor -
zien. 
In grote delen van de industrie zijn herstructureringen gaande om 
tot een grotere kostenbeheersing te komen. Tezamen met de matige 
afzet- en produktieverwachtingen leidt dit in 1992 tot een daling 
van de werkgelegenheid. In de jaren daarna zal de industriële 
werkgelegenheid zich (zeer) geleidelijk herstellen. 

bouwnijverheid 

De woningmarkt is voor de bouwnijverheid het belangrijkste afzet- 
gebied. Sinds een aantal jaren dalen de investeringen in deze 
sektor substantieel. Vooral in de gesubsidieerde nieuwbouw is de 
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markt sterk teruggelopen. Deze daling werd tot voor kort ruim-
schoots gecompenseerd door de hoge investeringen in bedrijfsge-
bouwen. In 1992 en 1993 zullen echter ook deze investeringen da-
len zodat de bouwproduktie -en daarmee de werkgelegenheid- sinds 
lange tijd afneemt. In 1994 trekt naar verwachting de algemene 
bedrijvigheid aan waardoor de investeringen stijgen. Dit leidt 
tot enig groeiherstel van de bouwproduktie. Door de eveneens 
stijgende arbeidsproduktiviteit zal de werkgelegenheid echter 
toch nog licht dalen. 

diensten 

In de afgelopen jaren heeft zich in de tertiaire sektor een om-
vangrijke werkgelegenheidsgroei voorgedaan. In 1990 werd zowel 
in Nederland als in Gelderland ongeveer tweederde van de totale 
werkgelegenheidsgroei in deze sektor gerealiseerd. In 1991 is de 
creatie van nieuwe arbeidsplaatsen teruggevallen. Gezien de ma-
tige stijging van de particuliere consumptie zal de groei in 1992 
ongeveer halveren. Deze tendens van afnemende groei zal zich in 
1993 voortzetten. Eerst in 1994 trekt de werkgelegenheid in de 
tertiaire dienstensektor weer aan. 
In de kwartaire dienstverlening heeft zich eveneens een gestage 
groei voltrokken, deze is echter veel minder uitbundig verlopen. 
Als gevolg van de overheidsbezuinigingen zal de werkgelegenheid 
in 1992 minder toenemen dan in de voorafgaande jaren. In 1993 
moet zelfs rekening worden gehouden met een daling. 

Hoewel de groei van de totale dienstverlening minder groot zal 
zijn dan in het recente verleden, zal toch de toekomstige creatie 
van arbeidsplaatsen voornamelijk voor rekening komen van de dien-
stensektor. In vergelijking met Nederland zal daarbij de Gelderse 
ontwikkeling opnieuw positiever verlopen. 

regionale ontwikkeling 1 ) 

Binnen Gelderland zijn de Veluwe en -de laatste jaren- vooral 	S 
Zuidwest-Gelderland de gebieden waar zich de hoogste werkgele-
genheidsgroei manifesteert. In Zuidwest-Gelderland dragen met 
uitzondering van de overheidssektor alle bedrijfstakken bij aan 
deze ontwikkeling. Door de gunstige produktiestructuur van de 
landbouw stijgt zelfs de agrarische werkgelegenheid. Gezien de 
landelijke tendens een uitzonderlijke situatie. Binnen de dienst-
verlening zijn vooral de handels-, distributie- en transportacti-
viteiten in opkomst. Op de Veluwe is eveneens sprake van een meer 

1) in bijlage 2 en 3 is een overzicht opgenomen met de werk-
gelegenheidsontwikkeling per bedrijfstak per coropgebied 
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dan gemiddelde groei in deze sektoren. Daarnaast is de bedrijvig-
heid in de zakelijke dienstverlening op de Veluwe sterk uitge-
breid. 
De tragere werkgelegenheidsgroei in de Achterhoek is voornamelijk 
te wijten aan de ontwikkelingen in de landbouwsektor. Het werkge-
legenheidsverloop in de dienstverlening, de industrie en de bouw-
nijverheid is in vergelijking met Gelderland niet achter geble-
ven. Het verlies van banen in de landbouw heeft echter een stem-
pel gedrukt op de totale groei. 

Tabel 4. Werkgelegenheid in arbeidsjaren 
centuele ontwikkeling 1990-1994, 

1991 
per 

(X 1000) 
regio 

en de pro- 

arbeidsvolume 	Mutaties per jaar in % 

regio 1991 1990 1991 1992 1993 1994 

Veluwe 209 2,2 1,4 0,2 0,2 0,8 
Achterhoek 117 1,3 1,0 -0,4 -0,3 0,3 
Arnhem/Nijmegen 216 2,0 1,3 0,0 0,0 0,7 
Zuidwest-Gelderland 	55 3,6 1,5 0,4 0,7 1,1 
Gelderland 598 2,1 1,3 0,1 0,1 0,7 

Nederland 	5.064 	2,1 	1,2 	-0,1 	0,0 	0,6 

Bron: Nederlandse cijfers CPB; regionale cijfers: Bureau Econo-
misch Onderzoek, Provincie Gelderland 

De situatie in Arnhem/Nijmegen wordt sinds 1990 gekenmerkt door 
een ontwikkeling die overeenkomst met het Gelderse gemiddelde. 
Afgezet tegen de ontwikkelingen op het einde van de tachtiger ja-
ren is dit een positieve tendens omdat de groei toen steeds iets 
achterbleef. De regionale werkgelegenheid wordt in dit verstede-
lijkte gebied gedomineerd door de dienstensektor. Met name de za-
kelijke dienstverlening vertoont de laatste jaren een omvangrijke 
expansie. De industriële werkgelegenheid is in Arnhem/Nijmegen 
daarentegen een relatief trage groeier. 

3.1.2 	De werkgelegenheidsontwikkeling in personen 

Het arbeidsvolume geeft de werkgelegenheid weer uitgedrukt in 
arbeidsjaren ofwel in full-time arbeidsplaatsen. Voor de ar-
beidsmarkt is echter vooral van belang hoeveel personen daarbij 
worden ingezet. Twee deeltijdwerkers kunnen bijvoorbeeld samen 
één arbeidsjaar voor hun rekening nemen. Doordat er ook banen in 
deeltijd worden vervuld is de werkgelegenheid uitgedrukt in per-
sonen dus hoger dan de werkgelegenheid in arbeidsjaren. 
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In de vorige paragraaf is reeds vermeld dat de economische groei 
(voorlopig) over haar hoogtepunt heen is. In 1990 nam de Gelderse 
werkgelegenheid nog toe met bijna tweeëntwintigduizend personen 
Intussen is de groei sterk verminderd. De stijging zal dit jaar 
naar verwachting nog geen zesduizend bedragen. In de loop van 
1993 treedt weliswaar een geleidelijk herstel op, een terugkeer 
naar de hoge groei op het einde van de jaren tachtig ligt evenwel 
niet in het verschiet. 

Tabel 5. Werkgelegenheid in personen 1991 
keling 1990-1994, per regio 

(X 1000) en de ontwik- 

werkzame Mutaties in personen 
personen 

regio 	1991 1990 1991 1992 1993 1994 	S 
Veluwe 	266 7,5 5,6 2,4 2,3 3,0 
Achterhoek 	146 3,7 2,6 0,6 0,5 0,9 
Arnhem/Nijmegen 	278 7,4 5,6 2,2 1,8 2,5 
Zuidwest-Gelderland 	68 3,1 1,5 0,6 0,9 1,0 
Gelderland 	759 21,7 15,3 5,8 5,5 7,4 

Nederland 	6.405 180 123 40 40 57 

Bron: Nederlandse cijfers CPB; regionale cijfers: Bureau Econo- 
misch Onderzoek, Provincie Gelderland 

Zowel in de komende periode als in de afgelopen jaren komt een 
belangrijk deel van de werkgelegenheidsgroei op het conto van de 
deeltijdarbeid. Vooral in de dienstensektor wordt veel -en in 
toenemende mate- in deeltijd gewerkt. 

3.2 	BEROEPSBEVOLKING 

Tot de beroepsbevolking worden gerekend al degenen die betaalde 
beroepsarbeid verrichten alsmede zij die op dit moment niet wer-
ken maar wel in staat- en bereid zijn aan het arbeidsproces deel 
te nemen. 
De omvang van de beroepsbevolking wordt enerzijds bepaald door 
het aantal mensen in de leeftijdscategorie 15-64 jaar (de zgn. 
potentiële beroepsbevolking) en anderzijds door de neiging van 
die bevolkingsgroep om deel te nemen aan het arbeidsproces (de 
zgn. participatiegraad). 
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3.2.1 De bevolkingsgroei 

In vergelijking met het recente verleden zal de totale bevol-
kingsgroei in Nederland en Gelderland de komende jaren slechts 
weinig veranderen. Alleen de ontwikkeling voor Zuidwest-Gelder-
land vertoont met een halvering van de groei een duidelijke 
trendbreuk. 

Tabel 6. Gemiddelde procentuele bevolkingsgroei per jaar 

totale bevolking 15-64 jaar 

regio 1 85/ 1 90 	1 90/ 1 94 1 85/ 1 90 1 90/ 1 94 

Veluwe 0,8 	0,6 1,0 0,4 
Achterhoek 0,2 	0,3 0,5 0,1 
Arnhem/Nijmegen 0 0 6 	0,7 0,8 0,5 
Zuidwest-Gelderland 1 1 5 	0,8 1,9 0,8 
Gelderland 0,7 	0,6 0,9 0,4 
Nederland 0,6 	0,7 0,8 0,5 

Bron: CBS / RWG, provincie Gelderland. Bewerking: Bureau Econo-
misch Onderzoek 

De naderende vergrijzing begint zich de komende jaren duidelijk 
af te tekenen. Dit blijkt onder andere uit de sterk teruglopende 
bevolkingsgroei in de leeftijdscategorie 15-64 jaar. In vergelij-
king met de periode 1985-1990 zal de groei in Gelderland met meer 
dan de helft afnemen. Voor Nederland is de groeivertraging iets 
minder omvangrijk. Binnen Gelderland is vooral de ontwikkeling in 
de Achterhoek opvallend. Hier neigt de potentiële beroepsbevol-
king naar een stationair niveau, terwijl overal elders nog steeds 
een gematigde groei optreedt. 
Er bestaan vrij grote verschillen in bevolkingsgroei tussen de 
Gelderse deelgebieden. De Achterhoek en Zuidwest-Gelderland vor-
men in dit verband de uitersten. Het lage groeitempo van de Ach-
terhoek wordt veroorzaakt door een negatief vestigingssaldo en 
een relatief sterk vergrijsde bevolking. In Zuidwest-Gelderland 
daarentegen is de bevolking juist betrekkelijk jong en zijn de 
geboortecijfers zeer hoog. Daarnaast kent deze regio een omvang-
rijk vestigingsoverschot waardoor het inwonertal al jaren lang 
sterk stijgt. 

Bij de vooruitberekeningen 1990-1994 zijn ten aanzien van de mi- 
gratiestromen enige veronderstellingen gehanteerd. Deze zijn in 
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belangrijke mate gebaseerd op de streekplandoelstellingen. Soms 
wijkt de migratieveronderstelling nogal af van de ontwikkelingen 
uit het recente verleden. Mocht de streekpiantaakstelling niet-
of niet geheel gehaald worden dan moet rekening worden gehouden 
met migratiesaldi die dichter zullen liggen bij de cijfers uit 
het recente verleden. In dat geval zal de bevolkingsgroei op de 
Veluwe en in Zuidwest-Gelderland hoger uitkomen dan thans is 
voorzien. In de Achterhoek zal daarentegen de bevolkingsgroei 
juist nog wat lager worden. In de regio Arnhem/Nijmegen doet zich 
in dit verband geen spanning voor. De migratieveronderstelling 
sluit nauw aan op de historische ontwikkeling. 

3.2.2 De participatiegraad 

De Gelderse en Nederlandse participatiegraad is vrijwel even 
hoog. Tussen de afzonderlijke deelgebieden in Gelderland zijn 
wel enige accentverschillen aanwezig: op de Veluwe en in Zuid-
west-Gelderland bijvoorbeeld is de arbeidsparticipatie van vrou-
wen relatief laag, in de Achterhoek en in de regio Arnhem/Nijme-
gen nemen naar verhouding veel vrouwen deel aan het arbeidspro-
ces. 
De verschillen in participatiegraad hangen in hoge mate samen met 
de regionale leeftijdsopbouw van de bevolking. Daarnaast spelen 
plaatselijke omstandigheden en/of culturele verschillen een rol 
(bijvoorbeeld de kerkelijke denominatie of het aanbod van onder-
wi jsvoorzienningen). 

Tabel 7 De participatiegraad (beroepsbevolking uitgedrukt in pro- 
centen van de 15-64 jarige bevolking) 

1990 1994 

regio mannen 	vrouwen mannen 	vrouwen 

Veluwe 81 	51 81 52 
Achterhoek 81 	55 82 56 
Arnhem/Nijmegen 81 	55 82 56 
Zuidwest-Gelderland 82 	50 82 51 
Gelderland 81 	53 81 54 
Nederland 81 	54 82 56 

Bron: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 

Als gevolg van de uitzonderlijk gunstige werkgelegenheidsontwik- 
keling in 1990 is dat jaar de arbeidsparticipatie van vrouwen 

21 



sterk gestegen. Mede onder druk van de minder gunstige vooruit-
zichten voor de komende jaren wordt tot 1994 nog slechts een be-
scheiden trendmatige groei voorzien. De arbeidsparticipatie bij 
de mannen is sinds het midden van de jaren tachtig vrijwel sta-
biel gebleven en zal naar verwachting ook in de komende periode 
nauwelijks veranderen. 

3.3.3 Omvang en ontwikkeling van de beroepsbevolking 

De hiervoor geschetste ontwikkelingen van bevolking en participa-
tiegraad leiden tot een trendombuiging in de groei van het ar-
beidsaanbod. 

Tabel 8. 
. 

Beroepsbevolking 
1990-1994 

in personen 1991 en de ontwikkeling 

Niveau 1991, X 1000 personen 

Vel Ach A/N ZWG Gld Ned 

1991 269 170 316 93 848 	6.895 

Mutatie, x 1000 personen 

Vel Ach A/N ZWG Gld Ned 

1990 5,1 2,1 5,5 2,8 15,5 138 
1991 2,8 0,7 3,9 2,0 9,4 97 
1992 2,2 1,0 3,8 1,4 8,4 75 
1993 2,3 1,1 3,1 1,0 7,5 70 
1994 1,2 0,4 2,2 0,7 4,5 48 

Mutatie in procenten 

Vel 	Ach 	A/N 	ZWG 	Gid 	Ned 

1990 	2,0 	1,3 	1,8 	3,2 	1,9 	2,1 
1991 	1,1 	0,4 	1,2 	2,2 	1,1 	1,4 
1992 	0,8 	0,6 	1,2 	1,5 	1,0 	1,1 
1993 	0,8 	0,6 	1,0 	1,1 	0,9 	1,0 
1994 	0,4 	0,2 	0,7 	0,7 	0,5 	0,7 

Bron: Regionale cijfers: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie 
Gelderland, niveau 1990 getoetst aan de Enquête Beroepsbe-
volking, CBS. Nederlandse cijfers: MEV'92 en EB'92, CPB 
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Vanaf de jaren zeventig is de beroepsbevolking voortdurend toege-
nomen met gemiddeld 1,5% per jaar. In 1990 is onder invloed van 
de gunstige arbeidsvraag de stijging nog hoger geweest. Vooral in 
Zuidwest-Gelderland, waar zich bovendien ook nog een sterke be-
volkingsgroei voordeed, heeft dit geleid tot een krachtige stij-
ging van het arbeidsaanbod. 
Als gevolg van de lagere bevolkingsgroei en de af nemende econo-
mische conjunctuur zal de toename van de beroepsbevolking de ko-
mende jaren sterk afvlakken. Bedroeg in de periode 1985-1990 de 
jaarlijkse toename in Gelderland nog een kleine 10.000 personen, 
in de komende jaren zal de aanwas geleidelijk terugvallen tot 
onder de 5.000 personen in 1994. 

3.3 	DE ARBEID RK 

3.3.1 Ontwikkeling van de werkloosheid 1990-1994 
	fl 

In de afgelopen jaren zijn er meer arbeidsplaatsen geschapen dan 
er aan nieuwe beroepsbevolking is bijgekomen. Hierdoor is de 
werkloosheid -met name in 1989 en 1990- flink afgenomen. Vorig 
jaar heeft de teruglopende werkgelegenheidsgroei geleid tot een 
minder snelle daling van de werkloosheid. Vooral in Nederland was 
de ontwikkeling teleurstellend, in Gelderland bleef het verloop 
nog gunstig. 1992 wordt echter ook voor Gelderland een moeilijk 
jaar. Voor het eerst sinds lange tijd zal de werkloosheid stij-
gen. Naar verwachting zal deze terugval van beperkte duur zijn. 
Onder invloed van de aantrekkende internationale conjunctuur zal 
de werkgelegenheid in 1994 weer sterker toenemen. Tegelijkertijd 
vertraagt de groei van de beroepsbevolking. Per saldo biedt dit 
het perspectief dat de werkloosheid na 1993 zal dalen. In ver-
gelijking met de achter ons liggende periode zal de vermindering 
echter bescheiden zijn. 

Voor de Veluwe wordt naar verhouding een hoge werkgelegenheids-
groei voorzien terwijl de aanwas van de beroepsbevolking juist 
sterk afneemt. Ondanks de minder gunstige economische conjunctuur 
leiden deze ontwikkelingen in 1994 tot een versnelde daling van 
de werkloosheid. Afgaande op de kwantitatieve ontwikkeling van 
vraag en aanbod zou de werkloosheid op de Veluwe dermate gering 
kunnen worden dat een zekere spanning op de arbeidsmarkt ont-
staat. Nu al zijn er in sommige sektoren kwalitatieve aanslui-
tingsproblemen. Bij een krapper wordende arbeidsmarkt is het 
niet te verwachten dat aan alle vraag kan worden voldaan uit de 
bestaande arbeidsreserve. In het verlengde daarvan moet dan ook 
rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat de werkloos-
heidsdaling trager zal verlopen dan puur getalsmatig mogelijk zou 
zijn. 
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Tabel 9. Jaargemiddelde en mutatie van de Geregistreerde werk- 
loosheid en het werkloosheidspercentage 1990-1994 

Niveau 1991, X 1000 personen 

Vel Ach A/N ZWG Gid Ned 

1990 7,5 4,8 23,3 3,2 38,8 346 
1991 6,4 3,9 19.9 3,0 33,2 319 
1992 6,2 4,3 21,3 3,7 35,5 350 
1993 6,2 4,8 22,4 3,8 37,2 375 
1994 4,4 4,3 22,1 3,5 34,2 366 

Mutatie, x 1000 personen 

Vel Ach A/N ZWG Gid Ned 

1990 -2,3 -2,1 -1,6 -0,7 -6,7 -44 
1991 -1,1 -0,9 -3,4 -0,2 -5,6 -27 
1992 -0,2 0,4 1,4 0,7 2,3 31 
1993 0,0 0,5 1,1 0,1 1,7 25 
1994 -1,8 -0,5 -0 1 3 -0,3 -2,9 -10 

Mutatie in procenten 

Vel Ach A/N ZWG Gld Ned 

1990 -24 -30 -6 -18 -15 -11 
1991 -15 -19 -15 -6 -14 -8 
1992 -3 10 7 23 7 10 
1993 0 12 5 3 5 7 
1994 -29 -10 -1 -8 -8 -3 

werkloosheidspercentage 

Vel Ach A/N ZWG Gld Ned 

1990 2,8 2,8 7,5 3,5 4,6 5,1 
1991 2,4 2,3 6,3 3,2 3,9 4,6 
1992 2,3 2,5 6,7 3,9 4,1 5,0 
1993 2,3 2,8 6,9 4,0 4,3 5,3 
1994 1,6 2,5 6,8 3,7 4,0 5,2 

Bron: Regionale cijfers: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie 
Gelderland, de niveau's zijn getoetst aan de Enquête Be- 
roepsbevolking, CBS. 
Nederlandse cijfers: EBB/CBS, MEV 1 92 en EB'92, CPB 
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In de overige Gelderse regio's zal de werkloosheid in 1992 en in 
1993 stijgen. Daarna worden de arbeidsmarktvooruitzichten posi-
tiever. In 1994 wordt verhoudingsgewijs nog slechts een geringe 
groei van het arbeidsaanbod verwacht. In vergelijking daarmee 
bedraagt de werkgelegenheidsgroei ongeveer het dubbele zodat de 
werkloosheid afneemt. 

Terwijl elders 1990 een hoogtepunt markeert is in Arnhem/Nijmegen 
de werkloosheidsafname dat jaar sterk achter gebleven. In 1991 is 
de ontwikkeling echter conform het Gelders gemiddelde verlopen, 
hetgeen voor Arnhem/Nijmegen bijzonder is. In de voorafgaande ja-
ren staken de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in deze regio 
steeds ongustig af bij de algemene trend. De huidige werkloos-
heidsomvang is dan ook dramatisch hoog. Dit zal overigens bij de 
voorzienne ontwikkelingen de komende jaren niet verbeteren. 

Het verwachte werkloosheidsniveau in de periode 1992-1994 is de 
resultante van de hiervoor geschetste ontwikkelingen van werkge-
legenheid en beroepsbevolking. Een tegenvallende werkgelegen-
heidsontwikkeling leidt tot een hogere werkloosheid, dan thans is 
voorzien. Een situatie die bij de huidige onzekere conjunctuur 
niet denkbeeldig is. Een snellere groei van het arbeidsaanbod 
heeft hetzelfde gevolg. Ook aan deze zijde van de arbeidsmarkt 
kunnen tendensen ontstaan die de ontwikkeling mogelijk een andere 
kant opsturen. In paragraaf 3.2.1 is er al op gewezen dat de be-
volkingsgroei in sommige regio's wellicht wat sneller zal verlo-
pen dan de streekplandoelstelling aangeeft. Daarnaast leert het 
verleden dat in tijden van een overspannen arbeidsmarkt het ar-
beidsaanbod meer dan trendmatig toeneemt (het zgn. aanmoedigings-
effect). Een laag werkloosheidsniveau -zoals thans in drie van de 
vier Gelderse regio's het geval is- zou een dergelijk effect kun-
nen uitlokken. Tenslotte is nog niet te voorzien wat de effecten 
zijn van de beleidsvoornemens op het gebied van de WAD. Een da-
ling van de intrede tot de WAD gepaard aan een versnelde herin-
trede van (voormalige) WAO'ers op de arbeidsmarkt leidt bij een 
gelijkblijvende werkgelegenheidsontwikkeling tot een navenante 
stijging van de werkloosheid. 

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

Omdat op regionaal niveau onvoldoende kwalitatieve gegevens be-
kend zijn van de Geregistreerde Werkloosheid, worden in deze pa-
ragraaf de kenmerken van de werkloosheid beschreven aan de hand 
van het Bemiddelingsbestand Zonder Baan (d.w.z. het bestand inge-
schrevenen van de Arbeidsbureau's). Door de hoge bestandsvervui-
ling zijn alleen globale conclusies te trekken op een betrekke- 

25 



lijk hoog aggregatieniveau. De "vervuilingsgraad" van het bemid-
delingsbestand bedraagt gemiddeld in Nederland bijna 50% en ver-
schilt sterk per regio. De gegevens zijn dus niet geschikt om de 
omvang van de werkloosheid te bepalen. Op basis van de structuur 
kan wel een indruk worden verkregen van de samenstelling van de 
werkloosheid (zie tabel 10). Vanwege definitiewijzigingen zijn de 
cijfers over het opleidingsniveau niet vergelijkbaar met de gege-
vens van eerdere jaren. 

De werkloosheid onder vrouwen is naar verhouding hoger dan onder 
mannen. De Gelderse beroepsbevolking bestaat voor 39% uit vrou-
wen, het aandeel in de werkloosheid is met 45% aanzienlijk hoger. 

Meer dan een kwart van de huidige werkloosheid bestaat uit jonge-
ren. In de tijd gezien neemt de jeugdwerkloosheid snel af. In 
1984 was het aandeel nog bijna 40%. Als gevolg van de sterk ver-
beterde werkgelegenheidssituatie en de verminderde instroom van 
schoolverlaters worden thans de jongeren snel door de arbeids-
markt opgenomen. 
Hoewel het werkloosheidsniveau op de Veluwe en in de Achterhoek 
zeer laag is, ligt het aandeel van de jeugdwerkloosheid wat boven 
het gemiddelde. 

Er bestaat verband tussen de omvang van de werkloosheid en de 
duur. In de meeste Gelderse regio's gaat een lage werkloosheid 
gepaard met een relatief korte werkloosheidsduur. In Arnhem/Nij-
megen ligt de situatie andersom: de werkloosheid is groot en het 
aandeel langdurig werklozen is hoog. 

De Gelderse werkloosheid kan in een viertal scholingsniveau's 
worden verdeeld: ruim een kwart is niet of nauwelijks geschoold; 
éénderde deel heeft LBO/MAVO-niveau. Hieruit blijkt dat 60% van 
de werklozen een laag tot zeer laag opleidingsniveau bezit. Bijna 
een kwart van de werklozen heeft een opleiding genoten op VWO of 
HBO-niveau. De resterende 18% is geschoold op het hoogste niveau 
(HBO of universitair). In vergelijking met Nederland ligt het 
scholingsniveau in Gelderland wat hoger. Vooral in Arnhem/Nijme-
gen is het aandeel hooggeschoolden groot (21% vs. 15% in Neder-
land). Ten dele kan dit worden verklaard uit het niveau van de 
onderwijsvoorzieningen (universiteit en vele HBO-instellingen). 
In de regio Zuidwest-Gelderland ligt het accent sterk op de laag-
ste opleidingscategorieën. Ongeveer driekwart van de werklozen 
heeft (zeer) weinig opleiding genoten. 



Tabel 10. Bemiddelingsbestand Zonder Baan naar kenmerk, 
(totaal = 100 %), jaargemiddelde 1991 

structuur 

verdeling in % 

Ned Gid Vel Ach A/N ZWG 

geslacht 
mannen 58 55 55 54 56 56 
vrouwen 42 45 45 46 44 44 

leeftijd 
<25 jaar 26 28 32 32 25 26 

25-39 jaar 45 45 41 38 49 35 
40-64 jaar 29 28 28 30 26 39 

duur inschrijving 
korter dan 1 jaar 53 53 64 63 46 59 
1 jaar of langer 47 47 36 37 54 41 

opleiding 
Basis & onvoltooid 30 27 25 24 27 36 
vervolgonderwijs 
MAVO/LBO 34 33 34 37 31 36 
VWO/MBO 22 23 25 27 22 18 
HBO/WO-kandidaat 11 12 9 10 14 8 
WO-doctoraal 4 6 7 1 7 2 

Totaal X 1000 personen 	609,5 	64,1 	13,7 	8,2 	37,5 	4,8 

Bron: Gelderse GAB's / SoZaWe, bewerking Bureau Economisch Onder-
zoek, provincie Gelderland 

3.4 	ENIGE TRENDS IN DE BEVOLKING EN HAAR ARBEIDSMARKTPOSITIE 

In tabel 11 staat een overzicht van de leeftijdsverhoudingen bin-
nen de bevolking. Voor de leeftijdscategorie 15-64 jaar (de zgn. 
potentiële beroepsbevolking) is bovendien de positie ten opzicht 
van de arbeidsmarkt aangegeven. Daarbij zijn de volgende catego-
rieën onderscheiden: werkzaam, werkzoekend 2 ), arbeidsongeschikt 3 ) 

S 

. 

2). Aantal ingeschrevenen bij de arbeidsbureau's 
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en tenslotte een restcategorie overig (huisman/vrouw, student 
ed.). De cijfers over de positie op de arbeidsmarkt zijn ten dele 
gebaseerd op schattingen en dienen dus met de nodige voorzichtig-
heid te worden gehanteerd. Uit dit overzicht kunnen de volgende 
conclusies worden getrokken: 

- Het aandeel jongeren tot 15 jaar is tussen 1975 en 1990 
tamelijk snel afgenomen. Voorlopig zal de daling zich 
niet verder voortzetten. Het aandeel handhaaft zich de 
komende jaren op het niveau van 1990. 

- Het aandeel van de potentiële beroepsbevolking nam tot 
1985 trendmatig toe, doch vertoont sindsdien een sta-
biel beeld. 

I 	- De vergrijzing -tot uitdrukking komend in het stijgende 
aandeel mensen van 65 jaar en ouder- neemt tot 1994 
verder toe. 

- De verhouding actieven-inactieven is in de loop der 
tijd gewijzigd. Zo waren in Gelderland in 1975 op ie-
dere 100 actieven 156 inactieven aanwezig. Doordat de 
werkgelegenheid sindsdien sneller is toegenomen dan de 
bevolking is het relatieve aantal inactieven gedaald 
tot 138 in 1990. Ook in de toekomst zal deze verhouding 
zich verder wijzigen. Zolang de werkgelegenheidsgroei 
de bevolkingsgroei blijft overtreffen zal het aantal 
inactieven naar verhouding afnemen. Voor de periode 
1990/1994 bijvoorbeeld is voor Gelderland een bevol-
kingsgroei geraamd van 0,6% per jaar. De werkgelegen-
heidsprognose voor dezelfde periode bedraagt ruim 1% 
per jaar. Hierdoor stijgt de verhouding verder tot 100 
actieven per 133 actieven. 

- Blijkens tabel 11 is het aandeel van de arbeidsonge-
schikten in periode 1975/1990 ongeveer verdubbeld van 3 
personen tot 5 á 6 personen per 100 inwoners. Om deze 
groei in een juiste context te kunnen plaatsen is de 
arbeidsongeschiktheid nogmaals uitgedrukt in een ken-
getal. Hierbij is de omvang van de arbeidsongeschikt-
heid gerelateerd aan de beroepsbevolking. Dit is immers 
de groep waaruit de arbeidsongeschikten voortvloeien. 
Voor Nederland geeft dit de volgende reeks: 

3) Uitkeringsgerechtigden AWW/WAO. Bij de ramingen over 
de toekomstige omvang is uitgegaan van een voortgaande 
trendmatige ontwikkeling 



aantal WAO'ers per 100 beroepsbeoefenaren: 	1975: 8 
1980: 10 
1985: 10 
1990: 12 
1994: 12 

Wanneer dus de omvang van de beroepsbevolking mede in 
beschouwing wordt genomen, dan blijkt de toename van de 
WAO minder spectaculair te zijn dan tabel 11 sugge-
reert. 

. 

S 
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Tabel 11. Aantal personen naar categorie per 100 inwoners 

Veluwe 	Achterhoek 

'75 '80 '85 '90 '94 '75 '80 '85 '90 '94 

28 24 20 18 18 

62 64 67 68 68 

40 42 40 44 45 
1 	1 	5 	2 	2 
3 	4 	4 	5 	6 
18 17 18 17 15 

11 12 12 14 15 

ZW-Gelderland 

27 25 22 20 20 

62 64 67 68 68 

39 39 38 42 44 
1 1 5 3 3 
3 4 4 5 5 

19 20 20 18 16 

11 11 11 12 12 

Nederland 

26 23 20 18 18 

64 66 68 69 69 

40 41 40 43 42 
1 	2 	5 	4 	4 
3 	4 	4 	5 	6 
20 19 19 17 17 

11 11 12 13 13 

0-14 jaar 	28 25 22 20 20 

15-64 jaar 	62 65 67 68 67 
waarvan: 

- werkzaam 	39 40 39 42 43 
- werkzoekend 
	

1 1 4 2 2 
- arbeidsongeschikt 

	
3 4 4 5 5 

- overig 	19 20 20 19 17 

. 

	

65 jaar en ouder 	10 11 11 12 13 

Arnhem/Nijmegen 

0-14 jaar 	25 22 19 17 17 

15-64 jaar 	64 67 70 70 70 
waarvan: 
- werkzaam 	40 41 38 42 43 
- werkzoekend 
	

2 3 8 6 6 
- arbeidsongeschikt 

	
3 5 5 6 6 

- overig 	19 18 19 16 15 

65 jaar en ouder 	10 11 12 12 13 

Gelderland 

0-14 jaar 	27 24 21 19 19 

15-64 jaar 	63 65 68 69 68 
waarvan: 
- werkzaam 	39 41 39 42 43 
- werkzoekend 
	

1 2 5 4 4 
- arbeidsongeschikt 

	
3 4 4 5 5 

- overig 	20 18 20 18 16 

65 jaar en ouder 
	

10 11 12 13 13 

Bron: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 
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3.5 	Uitgifte bedrijfsterrein 

De economische conjunctuur wordt gereflecteerd in de uitgifte van 
bedrijfsterreinen. De recessie aan het begin van de tachtiger ja-
ren, de aantrekkende economie, de hoogconjunctuur in de laatste 
jaren en tenslotte de groeivertraging in 1991 zijn duidelijk te-
rug te vinden in de verkoop van bedrijfsterreinen. 

Tabel 12. Uitgifte van bedrijfsterrein in netto ha., 1982-1991, 
terreinen van 5 ha. of meer (1991 voorlopig cijfer) 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Vel 	6 	12 	15 	15 	48 	45 	40 	47 	38 	35 
Ach 	7 	9 	4 	14 	11 	31 	40 	26 	19 	37 
A/N 	26 	8 	17 	24 	23 	28 	42 	60 	58 	35 	00 
ZWG 	2 	1 	1 	14 	16 	18 	26 	29 	53 	38 

Gld 	41 	30 	37 	67 	98 	122 	148 	162 	167 	145 

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

Binnen de Gelderse deelgebieden zijn de ontwikkelingen verschil-
lend verlopen: 

- De Veluwe kenmerkt zich de laatste jaren door een be-
stendig uitgiftepatroon. Al zes jaar lang schommelt de 
jaarlijkse verkoop rondom de 40 hectare. 

- In de Achterhoek zijn de recente fluctuaties veel hef-
tiger. In 1988 en in 1991 werd relatief veel uitgege-
ven. 

- In Arnhem/Nijmegen was de verkoop in de jaren 1986/1988 
naar verhouding nogal laag. Pas in de periode 1989/1990 
bereikt de uitgifte een hoogte die in overeenstemming 
is met de omvang van het aldaar gevestigde bedrijfsle-
ven. In 1991 is de verkoop sterk teruggevallen. 

- In Zuidwest-Gelderland is de uitgifte stormachtig ver-
lopen. Vooral in 1990 was de verkoop hoog. 

In de afgelopen tien jaar is de totale voorraad bedrijfsterrein 
in Gelderland afgenomen. Het direct voor de markt beschikbare 
deel van de voorraad vertoond sinds de economische opleving even-
eens een dalende tentens. 
Bij de gesignaleerde voorraadontwikkeling kan de kantekening wor-
den geplaatst dat de voorraden in het begin van de tachtiger ja-
ren nogal hoog waren. Onder invloed van de toenmalige economische 
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recessie bereikte de verkoop een dieptepunt terwijl de voorraad 
in die periode nog wel volgens planning werd aangevuld. Geplaatst 
in deze hisorische context mogen aan de afnemende voorraad dan 
ook niet zondermeer conclusies worden verbonden. 

Tabel 13. Totale voorraad bedrijfsterrein en de daarvan direct 
uitgeefbare hoeveelheid, stand per 1-1, netto ha. 
terreinen van 5 ha. of meer (1992 voorlopig cijfer) 

Veluwe Achter- Arnhem/ Zuidwest- Gelder- 
hoek Nijmegen Gelderland land 

Totale voorraad bedrijfsterrein: 

1982 366 259 401 186 1.227 
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 
1991 298 193 294 114 899 
1992 299 174 223 138 834 

waarvan direct uitgeefbaar: 

1982 101 105 141 66 414 
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 
1991 97 84 135 29 345 
1992 91 90 114 61 356 

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

JLE'T' 	IDI] ri 	r 

1 1 c ]2 I ID IM ID 1 ) ] 

enige uitkomsten van de 

Enquête 
Regionale 
Bedrijfs-
ontwikkeling 

van de Gelderse Kamers van Koophandel 

4.1 	Omzet 

De afzetmogelijkheden van het bedrijfsleven zijn afhankelijk van 
de particuliere consumptie, de investeringen en de buitenlandse 
vraag. Op al deze fronten is de groei sinds 1990 tanende. Als ge-
volg daarvan vertraagde ook de omzetstijging. In 1991 is de af-
zetgroei vervolgens verder ingezakt en kwam in Gelderland ruim 
1,5% lager uit dan het jaar daarvoor. Hoewel daarmee de neer- 

. gaande trend werd doorgetrokken was er toch nog sprake van een 
bescheiden volumestijging. In sommige delen van de dienstensektor 
bleef de omzet zelfs even sterk groeien als in het jaar 1990 
waarin de conjunctuur nog op haar hoogtepunt stond (transport-, 
opslag- en distributiebedrijven en de overige dienstverlening). 
In de bouwnijverheid is de geldomzet daarentegen nauwelijks toe-
genomen. Gezien de prijsstijgingen in deze bedrijfstak is de om-
zet in reële termen zelfs scherp gedaald. Sinds 1983 heeft de 
bouw niet zo'n slecht jaar gekend. Ook de afzetontwikkeling in de 
industrie is maar matig verlopen. Sinds het einde van de econo-
mische recessie halverwege de tachtiger jaren, is de industriële 
groei niet meer zo laag geweest. Dankzij het zeer gematigde 
prijsverloop was niettemin nog een bescheiden reële groei moge-
lijk. In Nederland maakte ook de zakelijke dienstverlening een 
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nogal sterke groeivertraging door. Dit in tegenstelling tot de 
Gelderse sektor waar evenals in 1990 een hoge groei werd gerea-
liseerd. 

Ondanks de internationale conjunctuurverslechtering zijn de ver-
wachtingen van het bedrijfsleven voor 1992 niet al te pessimis-
tisch. Slechts één op de tien bedrijven houdt rekening met een 
omzetdaling. Ruim de helft van de bedrijven acht zich in staat 
het omzetniveau van 1991 ook dit jaar te kunnen realiseren. On-
geveer éénderde van de bedrijven gaat zelfs uit van een omzet-
stijging. Naar verhouding zijn de bouwbedrijven het minst opti-
mistisch gestemd. Ondanks de geringe expansie in 1991 beoordelen 
de industriële bedrijven en het bank- en verzekeringswezen de 
omzetperspectieven voor 1992 toch nog tamelijk positief. Vrij 
algemeen wordt in deze sektoren een voortgaande groei verwacht. 

Tabel 14. Omzetontwikkeling van het bedrijfsleven in Nederland, 
Gelderland en de Gelderse Corop-gebieden 

Vel 	Ach 	A/N 	ZWG 	Gld 	Ned 

procentuele mutatie 2,7 2,3 2,2 	3,0 	2,5 2 0,7  
van de nominale om- 
zet in 1991 

%-bedrijven dat in 1992 naar verwachting te maken krijgt met een: 

-toenemende omzet 33 32 36 	33 	34 35 
-gelijkblijvende omzet 55 58 56 	56 	56 56 
-afnemende omzet 12 10 8 	11 	10 9 

Bron: Enquête Regionale Bedrijfsontwikkeling 1991, Gelderse Ka-
mers van Koophandel 

In vergelijking met 1990 zijn de regionale groeiverschillen ge-
nivelleerd. Zo was de groei in Zuidwest-Gelderland twee jaar 
geleden bijvoorbeeld nog meer dan twee maal zo hoog dan in de 
Achterhoek (5,2% vs. 2,5%). Intussen is niet alleen de groei 
drastisch verminderd, maar zijn ook de regionale verschillen 
sterk afgenomen. Zowel in Nederland als in de Gelderse regio's 
beweegt de omzetstijging zich tussen de 2 á en 3%. 

Daarbij valt op dat de industriële produktie in Zuidwest-Gel-
derland voor het tweede achtereenvolgende jaar zeer hoog is. 

. 
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Daartegenover staat dat de groei in de overige dienstverlening 
achter blijft. 
Tegen de algemene trend in zijn de meeste dienstverlenende acti-
viteiten op de Veluwe in 1991 sterker gestegen dan in 1990. Hier-
bij kan echter worden aangetekend dat de groei in 1990 op onder-
delen is achter gebleven, zodat in zekere zin de achterstand is 
ingehaald. - 
Na de gunstige ontwikkeling in 1990 is de industriële afzet in de 
regio Arnhem/Nijmegen teruggevallen naar het gemiddelde Neder-
landse groeitempo. 

4.2 	Export 

De Nederlandse export drijft op de industrie. Ongeveer tweederde 
deel van de totale buitenlandse afzet komt voor rekening van de 
industrie. Daarna volgt de handel met bijna 10%, de transport- en 
communicatiebedrijven niet 8% en tenslotte de landbouw met ca. 5%. 
De laatste 10% is verspreid over het resterende bedrijfsleven 4 ). 

De export wordt door een betrekkelijk klein deel van het be-
drijfsleven gerealiseerd. Nog geen kwart van de bedrijven beweegt 
zich op de buitenlandse afzetmarkt. De behaalde exportresultaten 
zijn voor de Nederlandse economie echter van cruciaal belang. Ook 
voor de bedrijven zelf is de export van levensbelang gezien het 
aandeel in de totale afzet. In Nederland is dat aandeel gemid-
deld 23 procent 5 ). Hoewel naar verhouding evenveel Gelderse als 
Nederlandse bedrijven actief zijn op de buitenlandse markt, blij-
ven de Gelderse resultaten toch ver achter. In 1991 werd slechts 
10% van de omzet geëxporteerd. Overigens is het grote verschil in 
exportoriëntatie geen recent verschijnsel. In 1975 bijvoorbeeld 
waren de verschillen tussen de Gelderse en de Nederlandse export-
quote van ongeveer dezelfde orde 6 ). 

In Zuidwest-Gelderland is naar verhouding veel industrie geves- 
tigd. Gezien de exportkansen in deze tak van bedrijvigheid valt 

Bijlage D2, Economisch Beeld 1992, CPB, den Haag 

De exportquote is hier gedefinieerd als het aandeel 
van de buitenlandse afzet in de totale afzet van de 
bedrijven. De exportquote in termen van afzet wijkt 
sterk af van de quote in toegevoegde waarde. Deze 
laatste wordt door het CBS en het CPB gebruikt en 
bedraagt voor Nederland ca. 55%. 

Regionale Input-outputtabellen 1975, CBS 
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het op dat juist hier het exportaandeel zo laag is. Overigens is 
de Zuidwest-Gelderse industrie wel in staat gebleken de hoge ex-
portgroei uit 1990 in 1991 te evenaren. In alle andere Gelderse 
regio's viel de industriële-export sterk terug. 

De positie van de Gelderse regio's op de buitenlandse markt is 
voornamelijk terug te voeren op de exportinspanning van de regio-
nale industrie. Gemiddeld in Nederland wordt 44% van de indus-
triële produktie in het buitenland afgezet, in Zuidwest-Gelder-
land is dat maar 27%. De betere positie van de regio Arnhem/Nij-
megen wordt eveneens bepaald door de industrie. In deze regio 
bedraagt de exportquote van de industrie 44%. 

Daarnaast is in Gelderland ook de groothandel bepalend voor de 
afwijkende positie. Terwijl landelijk de buitenlandse handel een 
belangrijke rol vervuld, is de Gelderse groothandel voornamelijk 
op de binnenlandse distributie georiënteerd (respectievelijke 
exportquotes in deze sektor 20% en 8%). 

Tabel 15. Exportontwikkeling van het bedrijfsleven in Nederland, 
Gelderland en de Gelderse Corop-gebieden 

	

Vel 	Ach 	A/N 	ZWG 	Gld 	Ned 

%-bedrijven met export 	23 	27 	20 	23 	23 	22 
in 1991 

exportquote 1991 	 18 	18 	20 	11 	18 	23 

procentuele mutatie 	1,2 	1,9 	1,1 	3,4 	1,5 	2,1 
van de nominale ex- 
port, 1991 

%-bedrijven dat verwacht 	26 	26 	20 	18 	23 	23 
in 1992 te zullen expor- 
teren 

Bron: Enquête Regionale Bedrijfsontwikkeling 1991, Gelderse Ka-
mers van Koophandel 

In de bouwnijverheid speelt de export traditioneel een zeer on-
dergeschikte rol. In Gelderland werd in 1991 slechts 1% van de 
omzet in het buitenland gerealiseerd. 
Met de toenemende internationalisering, het vervagen van de gren- 
zen binnen de EG en het gelijk trekken van normen en eisen ont- 

. 
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staat voor de bouwnijverheid in beginsel een potentiële markt-
vergroting. Pendel van arbeidskrachten is inherent aan deze be-
drijfstak. In het algemeen is de afstand tot de markt dan ook een 
belangrijk gegeven. De Duitse bouwmarkt staat op dit moment onder 
spanning. De omvangrijke nieuwbouw en renovatie in de voormalige 
DDR leggen een groot beslag op de gezamenlijke Duitse bouwcapaci-
teit. Gezien deze gunstige marktcondities lijkt een natuurlijk 
moment aangebroken om de Duitse markt te bewerken. In dit licht 
bezien vormt met name voor de Gelderse bedrijven het Duitse 
grensgebied een grote uitdaging met reële mogelijkheden. 

4.3 	Investeringen 

De investeringen van het Nederlandse bedrijfsleven hebben vanaf 
. het midden van de tachtiger jaren een aanhoudende groei doorge-

maakt. Door de voorspoedige afzetontwikkeling in die periode ont-
stond vooral in de industrie een hoge bezettingsgraad. In delen 
van het bedrijfsleven werden de grenzen van de produktiecapaci-
teit bereikt. Deze omstandigheid, gekoppeld aan de goede afzet-
en winstverwachtingen, hebben een belangrijke investeringsimpuls 
gegenereerd. In het kielzog van de recente conjunctuurdaling is 
echter ook de investeringsgroei verminderd. Nam in 1990 de Ne-
derlandse investeringssom nog iets toe, in 1991 was er sprake 
van een daling van meer dan 2%. Deze omslag is vooral te wijten 
aan de gedaalde investeringen van de industrie. 

Intussen ligt het huidige investeringsniveau in Nederland op een 
hoog niveau. Zowel historisch als internationaal gezien is er de 
afgelopen periode voortvarend in kapitaalgoederen geïnvesteerd. 
Dit heeft een gunstig effect op de concurrentiekracht van het Ne-
derlandse bedrijfsleven. 

In vergelijking met Nederland vertoonden de Gelderse bedrijven in 

S de afgelopen twee jaar een meer expansief beeld. In 1990 trad 
naar verhouding een krachtige investeringsgroei op van ruim 3 ½%. 
In 1991 viel echter ook hier de groei terug. Niettemin bleef de 
investeringssom in Gelderland nog toenemen terwijl landelijk een 
daling optrad. 

Niet alleen de investeringsontwikkeling, maar ook de investe-
ringsneiging van het Gelderse bedrijfsleven is aan het begin van 
de jaren negentig wat hoger dan gemiddeld in Nederland. Daarbij 
bestaan binnen Gelderland overigens grote regionale verschillen. 
In de regio Arnhem/Nijmegen is voor het tweede achtereenvolgende 
jaar veel geïnvesteerd. Zowel in de industrie als in de meeste 
vormen van dienstverlening zijn de investeringen veel sterker 
toegenomen dan landelijk het geval was. Alleen in de handel zijn 
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de ontwikkelingen achtergebleven. 
De investeringen in de Achterhoek hebben zich na een daling in 
1990 enigszins hersteld. De investeringsneiging in dit gebied is 
de laatste twee jaar vrij hoog. 
Na een krachtige stijging in 1990 zijn -niet name de industriële-
investeringen op de Veluwe vorig jaar sterk afgenomen. 
In Zuidwest-Gelderland tenslotte is de totale investeringssom al 
twee jaar dalende. Vooral in 1990 nam het niveau aanzienlijk af. 
Daarnaast is de algemene investeringsneiging betrekkelijk gering. 
Volgens de verwachtingen van het bedrijfsleven zal ook in 1992 de 
investeringsneiging laag blijven. 

Tabel 16. Investeringsontwikkeling van het bedrijfsleven in Ne-
derland, Gelderland en de Gelderse Corop-gebieden 

	

Vel 	Ach 	A/N 	ZWG 	Gid 	Ned 

%-bedrijven met inves- 	56 	60 	54 	48 	55 	53 
teringen in 1991 

%-bedrijven met uitbrei- 	38 	36 	35 	34 	36 	36 
dingsinvesteringen 

procentuele mutatie 	-4,2 	2,4 	5,4 	-0,8 	0,8 	-2,3 
van de nominale in- 
vesteringen 1991 

%-bedrijven dat verwacht 	56 	55 	53 	47 	53 	51 
in 1992 te zullen inves- 
teren 

Bron: Enquête Regionale Bedrijfsontwikkeling 1991, Gelderse Ka-
mers van Koophandel 

4.4 	Resultaat en rendement 

Afgezet tegen de dalende conjunctuur is de winstontwikkeling van 
het bedrijfsleven in 1991 onverwacht goed gebleven. Terugkijkend 
op de afgelopen twee decennia was 1990 een absoluut recordjaar 
ten aanzien van de winst- en rendementspositie. Intussen is ge-
bleken dat 1991 hiervoor nauwelijks onderdoet. Ruim 90% van de 
bedrijven was winstgevend. Hierbij moet wel worden bedacht dat 
het behaalde winstniveau over het algemeen lager was dan in 1990. 
Niettemin is driekwart van de ondernemers tevreden over het be-
haalde rendement. In grote lijnen geldt deze situatie voor alle 



regio's. Ook naar bedrijfstak bezien zijn de verschillen niet 
bijzonder groot. Op dit algemene beeld bestaan slechts weinig 
uitzonderingen. De belangrijkste daarvan is de winst- en rende-
mentspositie van de industrie in de regio Arnhem/Nijmegen. Deze 
is vorig jaar verslechterd en ligt thans onder het gemiddelde 
(bedrijven met winst in 1991: 80%; bedrijven met voldoende ren-
dement in 1991: 64%). 

De winstvooruitzichten voor 1992 worden door vrijwel het gehele 
bedrijfsleven positief beoordeeld. Wanneer de verwachtingen be-
waarheid worden dan zou 1992 in dit opzicht opnieuw een goed jaar 
worden. 

Tabel 17. Resultaat en rendement van het bedrijfsleven in Neder- 
de Gelderse Corop-gebieden derland, Gelderland en 

Vel Ach 	A/N ZWG 	Gld Ned 

%-bedrijven met winst 	91 93 	89 93 	91 91 
in 1991 

%-bedrijven met voldoen- 	77 77 	75 77 	76 74 
de rendement in 1991 

%-bedrijven dat verwacht 	91 95 	93 94 	93 94 
in 1992 winstgevend te 
zijn 

Bron: Enquête Regionale Bedrijfsontwikkeling 1991, Gelderse Ka- 
mers van Koophandel 

. 
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BIJLAGE 2 

Werkgelegenheid in arbeidsjaren 1991 (X 1000) en de procentuele 
ontwikkeling 1990-1994, per bedrijfstak 

niveau X 1000 mutatie per jaar in % 

1991 1990 1991 1992 1993 1994 

Veluwe 
Landbouw 13,5 -1,4 -1,5 -1,5 -1,5 -0,8 
Industrie 36,1 2,5 -0,3 -0,8 0,0 0,0 
Bouw 14,9 6.4 0,0 -2,7 -2,8 -0,7 
Diensten 97,2 3,4 3,6 1,6 1,2 2,0 
Overheid 47,4 -0,6 -0,4 -0,4 -0,2 -0,2 

Totaal 209,1 2,2 1,4 0,2 0,2 0,8 

Achterhoek 
Landbouw 15,4 -1,9 -1,9 -2,6 -2,0 -2,0 
Industrie 32,0 0,9 0,0 -0,9 0,0 0,0 
Bouw 8,5 -1,2 0,0 -3,5 -3,7 -1,3 
Diensten 50,6 4,0 3,3 1,4 0,8 1,5 
Overheid 10,6 -2,7 -0,9 -1,9 -1,0 0,0 

Totaal 117,1 1,3 1,0 -0,4 -0,3 0,3 

Arnhem/Nijmegen 
Landbouw 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Industrie 38,9 1,3 -0,3 -1,3 -0,5 0,5 
Bouw 14,5 0.0 -0,7 -4,2 -4,3 -1,5 
Diensten 114,9 3,2 2,7 1,3 0,8 1,4 
Overheid 37,8 0,3 -0,5 -0,8 -0,3 -0,5 

Totaal 213,3 2,0 1,3 0,0 0,0 0,7 

ZW-Gelderland 
Landbouw 7,6 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 
Industrie 12,5 2,5 0,0 -1,6 -0,8 0,8 
Bouw 5,7 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
Diensten 25,0 6,6 3,3 2,4 2,0 2,3 
Overheid 4,5 0,0 -2,2 -4,4 0,0 -2,3 

Totaal 55,3 3,6 1,5 0,4 0,7 1,1 

Bron: Nederlandse cijfers CPB; regionale cijfers: Bureau Econo- 
misch Onderzoek, Provincie Gelderland 



BIJLAGE 3 

Arbeidsvolume, X 1000 arbeidsjaren, Gelderse corop-gebieden, Gelderland, Nederland, 1990 

Vel Ach A/N ZWG Old Ned 

1 LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ 13.7 15.8 7.2 7.6 44.3 265 

2 Voedingsmid.ind. veeehouderij 

3 Voedingsmid.ind. overige prod. 	> 10.1 5.8 5.5 1.2 22.6 164 

4 Dranken en tabaksprodukten 

5 Textiel-, kleding en lederind. 1.3 2.3 1.4 0.3 5.3 46 

6 Hout-en bouweaterialenind. 2.1 3.6 3.1 3.9 12.7 78 

7 Papier- en grafische industrie 5.4 6.5 4.6 0.7 17.2 117 

8 Chemische- en rubber industrie 4.6 1.9 5.4 1.5 13.4 126 

9 Basismetaal industrie 0.9 0.8 0.9 0.0 2.6 33 

10 Metaalprod.- en optische md. 7.6 8.3 8.1 3.3 27.3 213 

11 Elektro- technische industrie 2.1 1.4 5.0 0.3 8.8 99 

12 Transportmiddelen industrie 1.1 0.5 1.7 0.6 3.9 69 

13 Aardolie industrie 0.0 0.0 00 0.0 0.0 10 

2-13 INDUSTRIE 35.2 31.1 35.7 11.8 113.8 955 

14 Delfstoffenwinning 0.0 0.0 0.2 0.1 0.3 10 

15 Openbare nutsbedrijven 1.0 0.9 3.0 0.6 5.5 45 

2-15 NIJVERHEID 36.2 32.0 38.9 12.5 119.6 1010 

16 BOUWNIJVERHEID 14.9 8.5 14.5 5.7 43.6 368 

17 Woningbezit 0.5 0.3 0.7 0.1 1.6 13 

18 Handel 30.2 17.6 30.9 10.8 89.5 828 

19 Zee- en luchtvaart 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38 

20 Transport- en communicatie bedr. 8.4 5.3 12.9 3.0 29.6 318 

21 Bank- en verzekeringswezen 7.8 2.1 7.8 1.0 18.7 190 

22 Andere tertiaire diensten 21.6 10.4 27.9 4.8 64.7 607 

23 Medische en veterinaire diensten 13.5 7.9 20.1 2.5 44.0 354 

24 Andere kwartaire diensten 11.8 5.4 14.6 2.0 33.8 280 

17-24 DIENSTEN 93.8 49.0 114.9 24.2 281.9 2628 

1-24 BEDRIJVEN 158.6 105.3 175.5 50.0 489.4 4271 

25 OVERHEID 47.6 10.7 37.8 4.6 100.7 734 

1-25 TOTAAL 206.2 116.0 213.3 54.6 590.1 5005 

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



BIJLAGE 4 

Gemiddelde procentuele mutatie arbeidsvolume 1985-1990, Gelderse corop-gebieden, Gelderland, Nederland 

1 LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ 

2 Voedingsmid.ind. veeehouderij 

3 Voedingsmid.ind. overige prod. 

. 4 Dranken en tabaksprodukten 

5 Textiel-, kleding en lederind. 

6 Hout-en bouweaterialenind. 

7 Papier- en 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 

2-13 INDUSTRIE 

14 Deifstoffenwinning 

15 Openbare nutsbedrijven 

2-15 NIJVERHEID 

16 BOUWNIJVERHEID 

is 1 7  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 Gld Ned 

-1.3 -1.7 -0.3 0.8 -0.9 -0.4 

> 	 3.0 1.4 1.1 -1.6 1.9 0.2 

5.4 -2.4 0.0 24.6 0.8 0.0 

3.1 1.1 1.3 2.8 2.0 3.1 

2.0 2.3 3.9 3.1 2.6 2.4 

2.3 3.5 2.4 4.6 2.8 2.6 

0.0 2.7 0.0 - 0.8 -0.6 

2.6 3.5 1.0 9.5 3.0 2.4 

7.0 9.2 3.1 0.0 4.7 -0.4 

4.1 4.6 -1.1 0.0 1.1 1.2 

2.9 2.3 1.7 4.2 2.5 1.4 

- - 0.0 0.0 0.0 2.1 

0.0 2.4 0.0 0.0 0.4 -0.4 

2.8 2.3 1.6 3.9 2.4 1.3 

3.4 4.6 1.1 5.3 3.1 2.2 

4.6 8.4 0.0 0.0 2.7 0.0 

4.4 3.2 2.7 3.7 3.5 2.9 

- - - - - 0.5 

4.0 2.9 2.1 5.5 3.1 2.4 

3.1 1.0 1.3 2.1 2.0 1.7 

5.3 3.9 4.5 3.7 4.6 3.7 

1.1 3.3 1.2 4.6 1.7 1.6 

1.8 2.8 3.8 3.3 2.9 1.7 

3.6 3.2 2.8 3.9 3.2 2.6 

2.9 2.2 2.2 3.5 2.6 2.0 

0.1 0.4 0.8 -0.8 0.3 -0.1 

2.2 2.0 2.0 3.1 2.2 1.7 

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



BIJLAGE 5 

Arbeidsvolume 1991 en de procentuele mutatie 1985-1990, 1991, 1992 en 1993, Gelderland 

niveau jaarlijkse procentuele mutatie 

X 1000 

1991 '85/'90 1991 1992 1993 

1 LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ 43.7 -0.9 -0.9 -1.4 -1.2 

2 Voedingsmid.ind. veeehouderij 

3 Voedingsmid.ind. overige prod. 	> 22.8 1.9 0.9 -0.4 0.9 

4 Dranken en tabaksprodukten 

5 Textiel-, kleding en lederind. 5.2 0.8 -1.9 0.0 0.0 

6 Hout-en bouwsaterlalenind. 12.6 2.0 -0.8 -2.4 -2.4 

7 Papier- en grafische industrie 17.3 2.6 0.6 1.2 1.1 

8 Chemische- en rubber industrie 13.4 2.8 0.0 -3.7 -0.8 

9 Basismetaal industrie 2.6 0.8 0.0 0.0 0.0 

10 Metaalprod.- en optische md. 27.6 3.0 1.1 -0.4 1.1 

11 Elektro- technische industrie 8.2 4.7 -6.8 -6.1 -2.6 

12 Transportmiddelen industrie 3.9 1.1 0.0 0.0 0.0 

13 Aardolie industrie 0.0 - - - - 

2-13 INDUSTRIE 113.6 2.5 -0.2 -1.1 -0.3 

14 Delfstoffenwinning 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

15 Openbare nutsbedrijven 5.5 0.4 0.0 0.0 0.0 

2-15 NIJVERHEID 119.4 2.4 -0.2 -1.1 -0.3 

16 BOUWNIJVERHEID 43.5 3.1 -0.2 -3.0 -3.1 

17 Woningbezit 1.6 2.7 0.0 0.0 6.2 

18 Handel 92.9 3.5 3.8 1.7 1.7 

19 Zee- en luchtvaart 0.0 - - - - 

20 Transport- en communicatie bedr. 30.6 3.1 3.4 2.6 1.3 

21 Bank- en verzekeringswezen 18.9 2.0 1.1 0.5 1.6 

22 Andere tertiaire diensten 67.8 4.6 4.8 1.9 1.4 

23 Medische en veterinaire diensten 44.7 1.7 1.6 1.3 0.4 

24 Andere kwartaire diensten 34.3 2.9 1.5 0.0 -1.5 

17-24 DIENSTEN 290.8 3.2 3.2 1.5 1.1 

1-24 BEDRIJVEN 497.4 2.6 1.7 0.2 0.2 

25 OVERHEID 100.1 0.3 -0.6 -0.9 -0.3 

1-25 TOTAAL 597.5 2.2 1.3 0.1 0.1 

. 

Bron: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 



BIJLAGE 6 

werkgelegenheidsstructuur (totaal- 100%), Gelderse corop-gebieden, Gelderland, Nederland, 1990 

1 LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ 

2 Voedingsmid.ind. veeehouderij 

3 Voedingsmid.ind. overige prod. 	> • 4 Dranken en tabaksprodukten 

5 Textiel-, kleding en lederind. 

6 Hout-en bouweaterialenind. 

7 Papier- en 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 

2-13 INDUSTRIE 

14 Delfstofferiwinning 

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 Gid Ned 

6.6 13.6 3.4 13.9 7.5 5.3 

4.9 5.0 2.6 2.2 3.8 3.3 

0.6 2.0 0.7 0.5 0.9 0.9 

1.0 3.1 1.5 7.1 2.2 1.6 

2.6 5.6 2.2 1.3 2.9 2.3 

2.2 1.6 2.5 2.7 2.3 2.5 

0.4 0.7 0.4 0.0 0.4 0.7 

3.7 7.2 3.8 6.0 4.6 4.3 

1.0 1.2 2.3 0.5 1.5 2.0 

0.5 0.4 0.8 1.1 0.7 1.4 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 

17.1 26.8 16.7 21.6 19.3 19.1 

0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.2 

0.5 0.8 1.4 1.1 0.9 0.9 

17.6 27.6 18.2 22.9 20.3 202 

7.2 7.3 6.8 10.4 7.4 7.4 

0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 

14.6 15.2 14.5 19.8 15.2 16.5 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 

4.1 4.6 6.0 5.5 5.0 6.4 

3.8 1.8 3.7 1.8 3.2 3.8 

10.5 9.0 13.1 8.8 11.0 12.1 

6.5 6.8 9.4 4.6 7.5 7.1 

5.7 4.7 6.8 3.7 5.7 5.6 

45.5 42.2 53.9 44.3 47.8 52.5 

76.9 90.8 82.3 91.6 82.9 85.3 

23.1 9.2 17.7 8.4 17.1 14.7 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

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


