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Woord vooraf 

De Provinciale Economische Verkenning 1993 bevat een beknopte beschrijving van de 
recente ontwikkelingen, alsmede een middellange termijn verkenning tot 1998. 
De Gelderse ramingen zijn via een regio-specifiek 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 ver- 
kenning. 

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 regiobeschrijvingen 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 Coropgebied gebruikt worden. 

Als gevolg van definitiewijzigingen en de revisie van (CBS-)statistieken zijn de arbeids-
marktcijfers van de PEV'93 niet vergelijkbaar met vorige edities. 

Sinds 1991 bevat de PEV tevens de belangrijkste uitkomsten van de Enquête Regionale 
Bedrijfsontwikkeling (ERBO). 
Wij zijn de Samenwerkende Kamers van Koophandel in Gelderland -en in het bijzonder-
de Kamer van Koophandel voor Midden-Gelderland erkentelijk voor hun aandeel in de 
levering van de ERBO-cijfers. 
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hoofdstuk 1 

SAMENVATTING 

1 INLEIDING 

De conjunctuur van de Nederlandse economie bereikte in 1990 een hoogtepunt. Het 
Nationaal Produkt steeg dat jaar bijna 4%. In 1991 en 1992 nam de groei af tot om en 
nabij de 2%. Internationaal gezien stak de Nederlandse groei gunstig af en was bijna twee 
maal zo hoog als het EG-gemiddelde. Dankzij deze redelijk hoge economische groei en 
een gematigde produktiviteitssiij ging is de werkgelegenheidsontwikkeling de afgelopen 
twee jaar nog tamelijk positief verlopen. 
Voor de komende periode zijn de verwachtingen somber. Er wordt rekening gehouden met 
een aanhoudende recessie in Duitsland, teruglopende winsten en een achterblijvende 
export. De werkgelegenheid zal onder die omstandigheden afnemen. Pas na 1994 is weer 
een bescheiden toename te verwachten wanneer de internationale conjunctuur zich hersteld 

' 	zal hebben. Tot die tijd neemt de werkloosheid fors toe. 

2 VERWACHTINGEN VOOR DE GELDERSE ECONOMIE 

2.1 Werkgelegenheid in arbeidsjaren 

Kort na de conjunctuuromslag in 1991 is een einde gekomen aan een periode van zeven 
jaar waarin de Gelderse werkgelegenheidsontwikkeling steeds beter verliep dan in 
Nederland. Tussen 1984 en 1991 nam de Gelderse werkgelegenheid toe met 17% tegen 
13% in Nederland. Ook in 1991 was er nog sprake van een grotere expansie. De 
teruglopende conjunctuur laat in Gelderland echter diepere sporen achter zodat reeds in 
1992 de werkgelegenheid daalde terwijl landelijk nog een groei werd gerealiseerd. Daar 
staat tegenover dat het herstel in Gelderland naar verwachting ook sneller zal verlopen. 

Tabel 1. Jaarlijkse procentuele groei van de werkgelegenheid in arbeidsjaren 

• 	
1991 	1992 	1993 	1994 	'95/'98 

Nederland 	 1,3 	0,9 	-0,3 	-0,1 	 0,4 
Gelderland 	 2,5 	-0,2 	-0,2 	0,2 	 0,7 

Bron: Gelderse cijfers Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland, Nederlandse 
cijfers CEP'93, CPB 

Landbouw 
Voor Nederland wordt verwacht dat de landbouwperspectieven op middellange termijn 
redelijk gunstig zijn. De werkgelegenheid zal minder snel afnemen dan in het recente 
verleden. Doordat grote delen van de Gelderse landbouw tot de probleemsektoren behoren 
(melkvee en intensieve veeteelt), moet in Gelderland rekening worden gehouden met een 
onverminderde trendmatige daling van de werkgelegenheid. 
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Industrie 
In Gelderland kan ongeveer driekwart van de industrie gerekend worden tot de zogenaam-
de "traditionele" industrie. De groeiverwachtingen voor deze industrie zijn over het 
algemeen matig. Het aandeel high tech bedrijven in Gelderland is in vergelijking met 
Nederland aan de lage kant. Hoewel aan high tech bedrijven veelal een hoge groeipotentie 
wordt toegeschreven heeft in Gelderland juist de traditionele industrie de hoogste 
werkgelegenheidsgroei gerealiseerd. In vergelijking met Nederland zijn de industriële 
bedrijven in Gelderland klein, ligt de arbeidsproduktiviteit onder het gemiddelde en wordt 
er minder geëxporteerd. De Gelderse industrie is tamelijk arbeidsintensief. Afgemeten aan 
het investeringsniveau van de afgelopen twintig jaar ligt de kapitaalintensiteit in de 
Achterhoek, Zuidwest-Gelderland en op de Veluwe 30 i 40 procent onder het Nederlandse 
niveau. De situatie in de regio Arnhem/Nijmegen is sterk in beweging. De kapitaalintensi-
teit is toegenomen. Begin tachtiger jaren lagen de investeringen per arbeidsplaats ruim 
onder het landelijke gemiddelde. Na een aanhoudende periode van hoge investeringen ligt 
het niveau thans boven Nederland. Het relatief hoge investeringsniveau in Arnhem/Nijme-
gen gaat gepaard met een hoog aandeel high-techbedrijven. 

Bouwnijverheid 
Voor de bouwnijverheid wordt verwacht dat de conjunctuur in 1993 haar dieptepunt 
bereikt. Wanneer de economische groei daarna aantrekt worden uitgestelde onderhouds- en 
verbeteringsactiviteiten aan bedrijfsgebouwen en woningen in uitvoering genomen. Om de 
bereikbaarheid van de economische centra te waarborgen wordt de infrastructuur verbeterd 
en uitgebreid. Hierdoor zal de bouwproduktie na 1994 versnellen en stijgt de werkgele-
genheid. 

Diensten 
De groei in de dienstensector vertraagd sterk. Meer nog dan in Nederland is in Gelderland 
de terugslag groot. In de jaren 1989-1991 nam de groei van de diensten in Gelderland een 
een hoge vlucht met een stijging van bijna 4 1/2 % per jaar. In 1992 viel de groei terug naar 
ruim 1 %, dit jaar en volgend jaar zal het tempo nog lager uitkomen. Eerst na 1994 kan 
een licht herstel optreden. Overigens zal in deze periode de Gelderse ontwikkeling 
conform het verleden boven het landelijk gemiddelde liggen. 

2.2 De werkgelegenheid in personen 

In 1992 is het arbeidsvolume in Gelderland gedaald. Reeds in 1991 begon de groei van 
het aantal full-time banen af te nemen, in 1992 trad vervolgens een daling op. Doordat in 
alle sectoren het aantal part-time banen wel toenam is de totale werkgelegenheid in 
personen toch nog licht gestegen. 
Ook in de nabije toekomst zal de werkgelegenheid in personen slechts weinig groeien. 
Voor de periode 1995/1998 wordt uitgegaan van een verbeterde internationale conjunc-
tuur. Toch zal in deze periode de werkgelegenheid maar gematigd toenemen. Daarbij 
verlopen de ontwikkelingen in Gelderland meer schoksgewijs dan in Nederland: de 
huidige terugval is groter, het verwachte herstel verloopt sneller. 

2 



Tabel 2. Jaarlijkse groei van de werkgelegenheid in personen 

	

1991 	1992 	1993 	1994 	'95/'98 

Nederland 	123.000 	98.000 	23.000 	10.000 	58.000 
Gelderland 	23.300 	3.700 	3.700 	3.500 	9.200 

Bron: Gelderse cijfers Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland, Nederlandse 
cijfers CEP'93, CPB 

2.3 Beroepsbevolking 

Door de verminderende bevolkingsgroei en de vergrijzing zal op langere termijn de 
beroepsbevolking langzamer stijgen dan in het verleden. Daarnaast heeft op korte termijn 
de stijgende arbeidsparticipatie van vrouwen de neiging te vertragen als gevolg van de 
slechte vooruitzichten op de arbeidsmarkt. De aanwas van de Gelderse beroepsbevolking 
zal de komende periode afvlakken tot ruim 1 % per jaar tegenover meer dan 1 1/2% in de 
jaren tachtig. 

2.4 De arbeidsmarkt 

Eind 1990 begon de groei van het Nationaal Produkt in Nederland af te nemen. In de loop 
van 1993 wordt mogelijk de nullijn bereikt, waarmee de verwachte economische stagnatie 
dan een feit zal zijn geworden. Als gevolg daarvan stijgt dit jaar de Nederlandse werk-
loosheid voor het eerst sinds 1984. Aan de gunstige werkloosheidsontwikkeling in 
Gelderland is reeds vorig jaar abrupt een einde gekomen (een stijging van 4% tegenover 
een daling in Nederland van 5%). 

Tabel 3. Jaarlijkse groei van de werkloosheid in personen en het werkloosheidspercentage 

1991 1992 	1993 	1994 '95/'98 

mutatie in personen 

Nederland 
Gelderland 

-27.000 
-4.800 

	

-16.000 	+35.000 	+36.000 

	

+1.400 	+4.100 	+2.700 
+8.000 

0 

werkloosheidspercentage 

Nederland 
Gelderland 

4,7 
4,2 

	

4,4 	4,8 	5,3 

	

4,3 	4,7 	5,0 
5,5 
4,8 

Bron: Gelderse cijfers Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland, Nederlandse 
cijfers afgeleid van de "werkzoekenden zonder baan", CEP'93, CPB 
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Naar verwachting trekt in de loop van 1994 de internationale conjunctuur zodanig aan dat 
de produktie van de bedrijven weer wat toeneemt. Deze bescheiden economische groei, de 
geringe winstgevendheid en het lage investeringsniveau leiden echter tot weinig nieuwe 
arbeidsplaatsen. Daarom zal in 1994 de werkloosheid verder toenemen. Eerst na 1994 zal 
de situatie op de arbeidsmarkt zich stabiliseren. 
De regionale verschillen in Gelderland zijn groot. Het verstedelijkte gebied Arnhem/Nij-
megen kent voor Nederlandse begrippen een zeer hoge werkloosheid. De overige (meer 
landelijke) regio's liggen allen onder het Nederlands gemiddelde. 

2.5 Uitgifte bedrijfsterrein 

De belangstelling voor nieuwe bedrijfsterreinen is in 1992 sterk gedaald. Ten opzichte van 
het topjaar 1989 is de uitgifte ongeveer gehalveerd. De verwachte investeringsontwikke-
lingen en de Gelderse werkgelegenheidsramingen duiden beiden op een stabilisatie van de 
vraag op ongeveer het huidige niveau. Dit betekent dat de komende periode uitgegaan 
mag worden van een gemiddelde jaarlijkse uitgifte van om en nabij de 100 hectare. 

2.6 Het regionaal produkt 

In vergelijking met Nederland is de Gelderse produktie tussen 1987 en 1991 meer dan 
gemiddeld toegenomen. Deze gunstige situatie is te danken aan de goede ontwikkeling van 
de minder verstedelijkte regio's in Gelderland. In vergelijking met deze gebieden is de 
ontwikkeling in het stedelijk knooppunt Arnhem/Nijmegen matig verlopen. Afgezet tegen 
de andere (inter)nationale knooppunten komt Arnhem/Nijmegen echter goed uit de bus. 
In 1991 bedroeg het regionaal produkt van Gelderland ca. 57 miljard gulden (Nederland: 
544 miljard). De bijdrage van Gelderland aan het nationaal produkt fluctueert van jaar op 
jaar nogal sterk. De ontwikkelingen in de afgelopen twintig jaar duiden er op dat de 
Gelderse economie gevoeliger is voor conjunctuurbewegingen dan de Nederlandse. 

3 HET BEDRHFSLEVEN IN GELDERLAND 

Omzet 
De huidige economische conjunctuur wordt weerspiegeld in de omzetontwikkeling van het 
Nederlandse bedrijfsleven. Rekening houdend met de inflatie is de reële omzet in 1992 
nauwelijks gestegen. De afzetontwikkeling van de Gelderse bedrijven heeft zich op 
tweeërlei wijze positief onderscheiden: ten opzichte van Nederland was de groei hoger, 
ten opzichte van 1991 heeft zich geen groeivertraging voorgedaan. Deze gunstige positie 
hebben de Gelderse bedrijven bereikt door een sterkere groei van de binnenlandse afzet in 
het algemeen en van de industriële afzet in het bijzonder. 

Export 
Het Gelderse bedrijfsleven exporteert belangrijk minder dan het Nederlandse bedrijfsleven. 
In 1980 lag de exportquote een kwart onder het landelijk gemiddelde. Geconstateerd moet 
worden dat deze achterstand in de loop der tijd eerder groter dan kleiner is geworden: 
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gemiddeld over de afgelopen drie jaar lag de Gelderse exportquote 30% onder de lande-
lijke quote. In vergelijking met Nederland reageert de export in Gelderland heftig op 
conjunctuurbewegingen. 

Investeringen 
De afnemende produktiegroei heeft geleid tot overcapaciteit en dalende winsten. Hierdoor 
is in 1991 een einde gekomen aan een investeringshausse. In 1992 nam het investeringsni-
veau in Gelderland af met ruim 8 1/2 %. In Nederland was de daling minder omvangrijk (-
5½ %). Een groot deel van de investeringen komt voor rekening van de industrie. De 
grotere daling in Gelderland is voornamelijk toe te schrijven aan de achterblijvende 
investeringen in de industrie (-11 % in Gelderland tegenover -4% in Nederland). 
De investeringsneiging van de Gelderse bedrijven neemt af. In 1990 was de investerings-
quote hoger dan in Nederland. Sindsdien is de algehele investeringsneiging in Nederland 
gedaald. De Gelderse daling verliep sneller zodat de investeringsquote thans onder het 
gemiddelde niveau ligt. Ook uitbreidingsinvesteringen komen minder frequent voor. 

Tabel 4. Enige uitkomsten van de ERBO 1990-1992 

Gelderland 	 Nederland 

	

1990 	1991 	1992 	 1990 	1991 	1992 

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

Exportquote 

Ô 	
Percentage bedrijven met: 
- investeringen 
- uitbreidingsinvesteringen 
- winst 
- voldoende rendement 

19 18 19 28 28 29 

57 55 49 53 53 50 
36 36 32 35 36 36 
92 91 90 91 91 89 
75 76 72 75 74 71 

Bron: Enquête Regionale Bedrijfsontwikkeling 1990-1992, Gelderse Kamers van Koophan-
del 

Resultaat en rendement 
Ondanks de verslechterde conjunctuur in 1992 was c.a. 90% van de bedrijven winstge-
vend. Ruim 70% van de bedrijven beoordeelt de hoogte van de behaalde winst als 
voldoende. In termen van rendement lijkt de situatie sinds 1990 niet spectaculair gewij-
zigd. Toch is de mate waarin de bedrijven winstgevend zijn sterk verslechterd, ook ten 
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opzichte van de andere EG-landen. Het hoogste aandeel niet-renderende bedrijven is te 
vinden in de industrie en in de transport-, opslag- en communicatiesector. De zakelijke 
diensten waren in 1992 de best-renderende activiteit. Ondanks de slappe conjunctuur in de 
bouw is de rendementspositie van de bouwondernemingen verrassend goed. 

4 KARAKTERISTIEKEN VAN DE GELDERSE ONTWIKKELING 

De exportprestatie van het Gelderse bedrijfsleven is gering en ligt al jaren ruim een kwart 
onder de Nederlandse inspanning. De kapitaalintensiteit van de industrie is relatief laag. 
Naar verhouding bestaat een groot deel van de Gelderse industrie uit zogenaamde 
traditionele, arbeidsintensieve bedrijven. De afzet van de Gelderse industrie is vooral op 
de binnenlandse afzetmarkt gericht. De Gelderse bedrijvigheid als geheel is in vergelijking 
met Nederland tamelijk conjunctuurgevoelig. In de achterliggende periode kende met 
name de dienstensector een hoge groei. 
Na het einde van de recessie halverwege de jaren tachtig heeft Gelderland sterk geprofi-
teerd van de economische opleving. Ten tijde van de hoogconjunctuur verliep de creatie 
van arbeidsplaatsen in Gelderland zeer voorspoedig. Het werkloosheidspercentage was 
lange tijd hoger dan in Nederland. Naarmate de conjunctuur echter verbeterde veranderde 
deze positie. In 1991 lag de werkloosheid duidelijk onder het landelijk gemiddelde. In 
Gelderland werd relatief veel geïnvesteerd en het regionaal produkt groeide meer dan 
gemiddeld. De bijdrage van Gelderland aan het nationaal produkt steeg van ca.9 1/2 % in 
1984 tot 10 1/2% in 1991. 
Sinds ongeveer een jaar is in de conjunctuur een kentering gekomen. Vanaf dat moment 
zijn de ontwikkelingen in Gelderland minder positief verlopen. Al in 1992 stagneerde de 
werkgelegenheidsgroei. De toch al lage export bleef achter bij de Nederlandse ontwikke-
ling, aan de investeringshausse kwam een einde en de vraag naar bedrijfsterreinen 
halveerde. Terwijl in Nederland de werkloosheid in 1992 daalde, steeg de Gelderse 
werkloosheid met 5%. 
De komende tijd moet rekening worden gehouden met een verdere toename. Zowel in 
Gelderland als in Nederland zal de werkloosheid in 1994 ongeveer een kwart hoger zijn 
dan vorig jaar. Naar verwachting zal de internationale conjunctuur in de loop van 1994 
aantrekken. Als gevolg daarvan groeit de werkgelegenheid. De expansie zal echter niet 
krachtig genoeg zijn om de werkloosheid op te lossen. Zeker tot 1998 moet rekening 
worden gehouden met een hoge, niet-afnemende werkloosheid. Afgezet tegen de Neder-
landse ontwikkeling is het perspectief voor Gelderland op middellange termijn wat 
gunstiger. Bij een herstel van de conjunctuur zal de economische groei zich in Gelderland 
mogelijk opnieuw krachtiger manifesteren. Terwijl voor Nederland reeds geldt dat in de 
huidige fase van de conjunctuur het -doorgaans als zwak getypeerde- Nederlandse 
specialisatiepatroon een voordeel is, geldt dit te meer voor de Gelderse structuur (weinig 
duurzame consumptie- en investeringsgoederen, relatief veel voedings- en genotmiddelen). 
Verwacht wordt dat het voor de Nederlandse bedrijven de komende jaren moeilijk zal zijn 
om de exportpositie te handhaven. De minder sterke exportoriëntatie van Gelderland zou 
onder die omstandigheden dan mogelijk een voordeel kunnen zijn. 
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hoofdstuk II 

VERWACHTINGEN 

voor de 

NEDERLANDSE ECONOMIE 

In dit hoofdstuk wordt een korte schets gegeven van de (inter)nationale ontwikkelingen en 
vooruitzichten 1991-1998. De informatie is gebaseerd op gegevens uit het Centraal Econo- 
misch Plan 1993. 

2.1 	DE INTERNATIONALE CONTEXT 

Naar verwachting zal in de loop van 1993 de internationale economische situatie licht 
verbeteren. Daarmee komt dan een einde aan een periode van laagconjunctuur. Na vele 
jaren van economische recessie gaan binnen het OESO-gebied de VS thans voorop in het 
herstel. Terwijl in Amerika de werkloosheid afneemt, moet in Europa echter rekening 
worden gehouden met een stijging. 

Tabel 5. Kerngegevens van de internationale economie 

1991 	1992 	1993 	1994 	'95/'98 

Volumegroei relevante wereldhandel 	4,7 	2,9 	2,0 	4,8 4,0 

Volumegroei Bruto Nationaal Produkt 
-OESO 	 0,8 	1,5 	1,8 	2,5 • 2,0 
-EG-landen 	 1,6 	1,2 	0,5 	2,0 1,8 

Prijsindex gezinsconsumptie 
-OESO 	 4,6 	3,7 	3,5 	3,3 3,3 
-EG-landen 	 5,2 	4,5 	4,3 	3,3 3,5 

Werkloosheidspercentage 
-OESO 	 6,7 	7,4 	7,8 	7,8 8,3 
-EG-landen 	 8,6 	9,3 	10,3 	10,5 10,5 

Bron: Centraal Economisch Plan 1993, CPB 
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De zwakke Europese conjunctuur staat onder druk van de onzekerheden over de Europese 
integratie, het verloop van de GATT-onderhandelingen en de sanering van de collectieve 
financiën. Ook buiten het OESO-gebied zijn de ontwikkelingen uiteenlopend: in Oost-
Europa zal de situatie op middellange termijn niet verbeteren, Zuid-Oost-Azië daarentegen 
kent veel dynamiek en een snelle economische groei. 
Door een betrekkelijke rust op het internationale loon- en prijzenfront en de lage bezet-
tingsgraad van de industrie lijkt het inflatiegevaar voor de komende jaren geweken. Wel 
moet gevreesd moet worden dat de handelsconflicten zullen leiden tot protectionisme 
waardoor de omvang van de wereldhandel maar weinig toeneemt. 

2.2 DE NATIONALE ECONOMIE 

In vergelijking met de hoogconjunctuur in de periode 1989-1990 was de Nederlandse 
economische groei in de afgelopen twee jaar bescheiden. Afgezet tegen de internationale 
situatie was deze groei echter toch nog hoog en bedroeg bijna het dubbele van het EG-
gemiddelde. Als gevolg van de appreciatie van de gulden en de pogingen om het markaan-
deel te behouden, kwamen de exportprijzen onder druk te staan. Daarnaast zijn de 
arbeidskosten in 1991 en 1992 krachtig gestegen. Hierdoor zijn de bedrijfswinsten sterk 
teruggelopen, in het verlengde daarvan zijn de investeringen gestagneerd. De winstdaling 
was in Nederland overigens scherper dan in de rest van de EG. 

Op grond van de reeds afgesloten CAO's wordt verwacht dat de loonstijging in 1993 
relatief hoog zal zijn. 'Ondanks de lagere winstmarges op de export zal het marktaandeel 
in 1993 verder dalen. Onder druk van de oplopende werkloosheid en het aanhoudende 
banenverlies zullen de loonstijgingen in 1994 laag zijn. Naar verwachting trekt in 1994 de 
wereldhandel aan. In combinatie met een verbeterde Nederlandse concurrentiepositie kan 
de export zich dan weer herstellen van de historisch lage groei. Niettemin zijn de 
economische vooruitzichten 1993/1994 somber. 

Tabel 6. Kerngegevens van de Nederlandse economie 

5 91 '92 '93 '94 '95/'98 

Volumegroei Bruto Nationaal Produkt 2,2 1,7 0,5 1,8 1,8 
Volumegroei goederenuitvoer 5,4 2,6 1,0 4,5 4,0 
Volumegroei investeringen bedrijven 3,1 1,1 -1,8 2,8 2,0 
Volumegroei particuliere consumptie 3,3 1,7 1,0 1,0 1,5 
Prijsindex gezinsconsumptie 3,3 3,3 2,3 3,0 3,0 
Reële inkomensgroei modale werknemer -0,1 0,5 1,0 -1,5 -0,3 
Financieringstekort in % van het BNP 3,7 3,9 3,8 3,8 3,3 
Collectieve lastendruk in % van BNP 48 48 48 48 47 

Bron: CEP'93, CPB 
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2.3 RECENTE ONTWIKKELINGEN 

Het zojuist geschetste beeld is ontleend aan het Centraal Economisch Plan van april j.I. 
(CEP'93). In juli heeft het CPB enige nieuwe inzichten bekend gemaakt in de Halijaarlijk-
se Tussenrapportage. Daarbij gaat het niet om een herziening van de eerder gepubliceerde 
cijfers maar om een kwalitatieve bijstelling van de prognose 1993 en 1994. Deze 
bijstelling is voornamelijk beschrijvend, in de zin van "beter" of "slechter" dan verwacht. 
Nieuwe cijfers zijn niet gepubliceerd. De teneur van de gepresenteerde economische 
vooruitzichten is in vergelijking met het CEP'93 op hoofdlijnen niet veranderd. Wel wordt 
opgemerkt dat de ontwikkelingen in 1993 tot dusverre slechter zijn verlopen dan was 
voorzien. Vooral in West-Duitsland is de situatie verergerd. Thans wordt verwacht dat het 
Bruto Nationaal Produkt in Duitsland in 1993 sterk zal inkrimpen. Dit beïnvloed niet 
alleen de situatie in Nederland, ook in de rest van Europa stagneert hierdoor de groei. De 
Nederlandse economie verkeert nog niet in een recessie, maar balanceert wel op het 
randje'. 

De vooruitzichten zoals verwoord in het CEP'93 moeten in het licht van de jongste 
ontwikkelingen als een tamelijk optimistische variant worden beoordeeld. Het is denkbaar 
dat de werkgelegenheid dit jaar en volgend jaar een grotere daling zal vertonen dan in het 
CEP'93 is voorzien. In dat geval zal de werkloosheid sneller en omvangrijker stijgen dan 
tot nu toe is geraamd. Ten opzichte van Duitsland zijn de ontwikkelingen van de Neder-
landse economie echter gunstiger: het Bruto Nationaal Produkt zal zich naar verwachting 
stabiliseren en niet afnemen, de relatieve concurrentiepositie ten opzichte van Duitsland is 
verbeterd. Tenslotte is het Nederlandse specialisatiepatroon in deze fase van de conjunc-
tuur een voordeel (weinig duurzame consumptiegoederen, relatief veel voedings- en 
genotmiddelen). 

. 

1) HalfjaarIij1cc Tussenrapportage ~ de Ned1andee Economie 1993, pagina 1 CPB 
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hoofdstuk III 

VERWACHTINGEN 

voor de 

GELDERSE ECONOMIE 

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 Nederlandse verwachtingen. De landelijke ramingen en de beschrijving 
van de Nederlandse situatie zijn ontleend aan het Centraal Economisch Plan 1993 van het 
Centraal Planbureau. 

3.1 WERKGELEGENHEID 

3.1.1 Werkgelegenheid in arbeidsjaren 

De conjunctuur van de Nederlandse economie bereikte in 1990 een hoogtepunt. Het 
Nationaal Produkt steeg dat jaar bijna 4%. In 1991 en 1992 nam de groei af tot om en 
nabij de 2%. Internationaal gezien steekt de Nederlandse groei gunstig af en is bijna twee 
maal zo hoog als het EG-gemiddelde. Dankzij deze redelijk hoge economische groei en 
een gematigde produktiviteitsstijging is de werkgelegenheidsontwikkeling de afgelopen 
twee jaar nog tamelijk positief verlopen. 

Voor de komende periode zijn de verwachtingen somber. Er wordt rekening gehouden met 
een aanhoudende recessie in Duitsland, teruglopende winsten en een achterblijvende 
export. De werkgelegenheid zal onder die omstandigheden afnemen. Pas na 1994 is weer 
een bescheiden toename te verwachten wanneer de internationale conjunctuur zich hersteld 
zal hebben. 

Kort na de conjunctuuromslag in 1991 is een einde gekomen aan een periode van zeven 
jaar waarin de Gelderse werkgelegenheidsontwikkeling steeds beter verliep dan in 
Nederland. Tussen 1984 en 1991 nam de Gelderse werkgelegenheid toe met 17% tegen 
13% in Nederland. Ook in 1991 was er nog sprake van een grotere expansie. De 
teruglopende conjunctuur laat in Gelderland echter diepere sporen achter zodat reeds in 
1992 de werkgelegenheid daalde terwijl landelijk nog een groei werd gerealiseerd. Daar 
staat tegenover dat het herstel in Gelderland naar verwachting ook sneller zal verlopen 
waardoor de positie ten opzichte van Nederland na 1994 kan verbeteren. 
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Tabel 7. Werkgelegenheid in arbeidsjaren 
1991-1998, per bedrijfstak 

1992 (X 1.000) en de procentuele ontwikkeling 

arbeidsvolume mutatie per jaar in % 

1992 1991 1992 1993 1994 '951'98 

Nederland 
Landbouw 	260 -0,8 1,2 0,0 -0,5 -0,5 
Industrie 	1.010 0,0 -0,9 -1,6 -0,6 0,0 
Bouw 	 388 0,0 -1,5 -2,0 -0,3 0,5 
Diensten 	2.971 2,8 2,1 0,4 0,4 0,9 
Overheid 	687 -1,3 -0,7 -0,6 -1,6 -0,7 

• 	Totaal 	 5.316 	1,3 	0,9 	-0,3 	-0,1 	0,4 

Gelderland 
Landbouw 42 -1,1 -1,4 -0,8 -1,1 -1,1 
Industrie 120 1,8 -1,4 -1,6 -0,3 0,5 
Bouw 47 1,5 -1,3 -1,7 0,3 1,2 
Diensten 319 4,0 1,2 0,7 0,8 1,3 
Overheid 98 1,2 -1,9 -0,3 -0,9 -0,4 

Totaal 625 2,5 -0,2 -0,2 0,2 0,7 

Bron: Nederlandse cijfers CEP'93, CPB; regionale cijfers: Bureau Economisch Onder- 
zoek, Provincie Gelderland 

. 	
landbouw 

De landbouwontwikkeling wordt niet alleen door de markt bepaald. De EG-politiek en de 
milieuproblematiek drukken een zwaar stempel. In 1992 heeft de EG besloten de land-
bouwpolitiek belangrijk te hervormen. Daarnaast maken de landbouwprodukten voor het 
eerst deel uit van de GATT-onderhandelingen. Deze gewijzigde omstandigheden brengen 
positieve en negatieve effecten met zich mee. Voor Nederland wordt per saldo verwacht 
dat de perspectieven op middellange termijn redelijk gunstig zijn. De werkgelegenheid zal 
minder snel afnemen dan in het recente verleden. 
Doordat grote delen van de Gelderse landbouw tot de probleemsektoren behoren (melkvee 
en intensieve veeteelt), moet in Gelderland rekening worden gehouden met een onvermin-
derde trendmatige daling van de werkgelegenheid. 
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industrie 

De Nederlandse industrie bestaat voor bijna tweederde deel uit zogenaamde traditionele 
industrie. In Gelderland is dit aandeel nog hoger'. Ongeveer driekwart van de bedrijven 
kan gerekend worden tot de traditionele industrie. De groeiverwachtingen voor deze 
industrie zijn over het algemeen matig. 

Tabel 8. Aandeel in de industriële werkgelegenheid naar type activiteit 1992 

high tech 	proces 	traditioneel 	totaal 

Veluwe 	 14 	 13 	 73 	100 
Achterhoek 	 10 	 7 	 83 	100 
Arnhem/Nijmegen 	 23 	 12 	 65 	 100 
Zuidwest-Gelderland 	 16 	 2 	 82 	100 	• 
Gelderland 	 16 	 10 	 74 	100 
Nederland 	 21 	 16 	 63 	100 

Bron: De Industrie in Gelderland, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland, 
april 1993. 

Een belangrijke uitdaging voor de Nederlandse economie ligt derhalve in een herstructure-
ring naar hoogwaardiger marktsegmenten met kennisintensieve produktie (high tech) 3 . Op 
dit moment behoort nog slechts een klein deel van de bedrijven tot de high tech industrie. 
Met name in Gelderland is het aandeel laag (16% tegenover 21 % in Nederland). 

Tabel 9. Gemiddelde werkgelegenheidsgroei per jaar naar type industrie, 1988-1992 

high tech 	proces 	traditioneel 	totaal 

Veluwe 	 1 	 1 	 2 	2 
Achterhoek 	 3 1/2 	 2 1/2 	 2 	2 1/2 

Arnhem/Nijmegen - 1/2 	 -½ 	 3 	1½ 
Zuidwest-Gelderland 	2 1/2 	 4 	 4 	3 1/2 

Gelderland 	 1 /2 	 2 1/2 	 2 

Bron: De Industrie in Gelderland, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland, 
april 1993. 

De industrie in Gelderland, Bureau Fcemomisch On&reoek, Provincie (JekJaiand, december 1992. 

3) Nederland in Drieveud, CPB, 1992 
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Hoewel aan de high tech bedrijven over het algemeen een hoge groeipotentie wordt 
toegeschreven heeft in Gelderland juist de traditionele industrie de hoogste werkgelegen-
heidsgroei gerealiseerd. In vergelijking met Nederland zijn de industriële bedrijven in 
Gelderland klein, ligt de arbeidsproduktiviteit onder het gemiddelde en wordt er minder 
geëxporteerd. In Arnhem/Nijmegen behoort 23% van de industrie tot de categorie high 
tech. Daarmee ligt het Gelderse zwaartepunt van de high-techbedrijven in deze regio. Het 
is derhalve zorgelijk dat uitgerekend hier de high-techindustrie een negatieve werkgelegen-
heidsontwikkeling laat zien i . 

De Gelderse industrie is tamelijk arbeidsintensief. Met de voortbrenging van één miljoen 
gulden produktiewaarde zijn in de Gelderse industrie ruim tien arbeidsjaren gemoeid. In 
Nederland vergt dezelfde produktiewaarde slechts 7,8 arbeidsplaatsen. Een en ander hangt 
nauw samen met de regionale produktiestruktuur. Sommige sectoren zijn kapitaalintensief 
en leveren naar verhouding weinig werkgelegenheid op (zoals bijvoorbeeld de petro-
chemische industrie). Andere activiteiten verlangen juist een hoge arbeidsinzet bij een 
relatief laag investeringsniveau (bijvoorbeeld in de kledingindustrie). De samenstelling van 
het bedrijfsleven naar type activiteit is mede bepalend voor de mate waarin de regionale 
industrie als kapitaalintensief dan wel als arbeidsintensief kan worden gekenschetst. 

Uit onderstaande grafiek blijkt dat de regionale ontwikkelingen sterk uiteenlopen. 
Afgemeten aan het investeringsniveau ligt de kapitaalintensiteit4  in de drie landelijke 
regio's van Gelderland circa 30 á 40 procent onder het Nederlandse niveau. 

Ontwikkeling van de kapitaalintensiteit in de industrie 

120 	(gelderse regio's ten opzichte van nederland) 
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Bron: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 

In de tijd gezien treedt hierin nauwelijks verandering op. De situatie in de regio Arn- 
hem/Nijmegen is daarentegen sterk in beweging. In de afgelopen twee decennia is de 

4) De ontwikkeling van kapitaaJinten,siteit is geraamd op basis van de geaccumuleerde tisvestenagen per & cidspiaals in de indestrie (berekend op  basis van de Regionaal 
Economische Jaarcijfers van het CBS, jaargang 1970-1988, en de ERBO 1987-1992. 
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kapitaalintensiteit ten opzichte van Nederland sterk toegenomen. Begin tachtiger jaren 
lagen de investeringen per arbeidsplaats ruim onder het landelijke gemiddelde. Na een 
aanhoudende periode van hoge investeringen ligt het niveau thans boven Nederland. Het 
relatief hoge investeringsniveau in Arnhem/Nijmegen gaat gepaard met een hoog aandeel 
high-techbedrijven. 

bouwnijverheid 

De woningbouw bevindt zich reeds geruime tijd op een bijzonder laag niveau. De 
hierdoor ontstane woningtekorten, de toekomstige huurverhogingen en de lage hypotheek-
rente vormen op middellange termijn een stimulans voor de woningbouw in de vrije 
sektor. Bij het aantrekken van de economische groei worden uitgestelde onderhouds- en 
verbeteringsactiviteiten aan bedrijfsgebouwen en woningen in uitvoering genomen. Om de 
bereikbaarheid van de economische centra te waarborgen wordt de infrastructuur verbeterd 
en uitgebreid. Hierdoor zal de bouwproduktie na 1994 versnellen en stijgt de werkgele-
genheid. Wanneer bovendien de economische bedrijvigheid weer aantrekt zal vooral in 
Gelderland de bouwnijverheid daarvan kunnen profiteren. 

diensten 

Ten gevolge van de huidige zwakke conjunctuur ondervinden de handel, de zakelijke 
dienstverlening en de vervoerssektor een groeivertraging. De dalende export in bepaalde 
marktsegmenten is voelbaar in de groothandel. In delen van de automatiserinsbranche 
tekenen zich structurele problemen af en de conjunctuurgevoelige uitzendbranche wordt 
geconfronteerd met een omzetdaling. Voor de tertiaire sektor als geheel wordt desondanks 
nog een produktiegroei voorzien vanwege de toenemende belangstelling voor het uitbeste-
den van niet-kernactiviteiten. Daarnaast verwacht het CPB een voortgaande vestiging van 
buitenlandse bedrijven in Nederland waardoor de werkgelegenheid zal stijgen. 
In de kwartaire sektor verloopt de werkgelegenheidsgroei al een aantal jaren gematigd. 
Voor 1993 wordt zelfs een daling voorzien (vooral in de gezondheidszorg). Bij de 
overheid verminderd de werkgelegenheid eveneens als gevolg van de inkrimping bij 
defensie en de ministeries. Bij de lagere overheden zal het aantal arbeidsplaatsen toenemen 
door de banenpools en het Jeugdwerkgarantieplan. 
In totaliteit bezien vertraagt de groei in de dienstensector sterk. Meer nog dan in Neder-
land is in Gelderland de terugslag groot. In de jaren 1989-1991 nam de groei van de 
diensten in Gelderland een hoge vlucht met een stijging van bijna 4 1/2 % per jaar. In 1992 
viel de groei terug naar ruim 1 %, dit jaar en volgend jaar zal het tempo nog lager uitko-
men. Eerst na 1994 kan een licht herstel optreden. Overigens zal in deze periode de 
Gelderse ontwikkeling conform het verleden steeds boven het landelijk gemiddelde liggen. 
Naar verhouding steekt de Gelderse situatie dus nog gunstig af. 
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regionale ontwikkeling') 

Binnen Gelderland zijn de Veluwe en -de laatste jaren- vooral Zuidwest-Gelderland de 
gebieden waar zich de hoogste werkgelegenheidsgroei manifesteert". Hierin zal de 
komende jaren geen verandering komen. Opnieuw zal in Zuidwest-Gelderland de hoogste 
groei gerealiseerd worden. Vooral de in opkomst zijnde dienstensector zal een meer dan 
gemiddelde groei doormaken. Dankzij de betrekkelijk levendige economische activiteit in 
dit gebied en de relatief snelle bevolkingsgroei zal de werkgelegenheid in de bouwnij-
verheid op termijn fors groeien. 

Ten opzicht van het verleden èn ten opzichte van Nederland vertoont 1992 voor alle 
Gelderse regio's een scherpe omslag. Dit jaar zal voor het eerst sinds 1983 de werkgele-
genheid in Nederland afnemen. In Gelderland kondigde het keerpunt zich reeds in 1992 
aan waarbij de Achterhoek en de regio Arnhem/Nijmegen de grootste klappen kregen. 

. 
Tabel 10. Werkgelegenheid in 
ling 1991-1998, per regio 

arbeidsjaren 1992 (X 1.000) en de procentuele ontwikke- 

arbeidsvolume mutatie per jaar in % 

1992 1991 1992 1993 1994 '951'98 

Veluwe 	 221 3,1 0,7 0,0 0,3 0,8 
Achterhoek 	121 2,4 -1,1 -0,4 0,1 0,6 
Arnhem/Nijmegen 	225 1,9 -0,7 -0,3 0,0 0,6 
ZW-Gelderland 	58 3,2 0,4 0,4 0,7 1,4 
Gelderland 	625 2,5 -0,2 -0,2 0,2 0,7 

Nederland 	5.316 	1,3 	0,9 	-0,3 	-0,1 	0,4 

. 
3.1.2 De werkgelegenheidsontwikkeling in personen 

Tot het einde van de jaren zeventig werd er vrijwel uitsluitend in volledige banen gewerkt. 
Deeltijdarbeid was een zeldzaam verschijnsel. Vanaf de jaren tachtig heeft het werken in 
deeltijdarbeid een spectaculaire groei door gemaakt. Daarnaast zijn bepaalde vormen van 
flexibele arbeid sterk opgekomen (uitzendarbeid, seizoenarbeid, op- en afroepkrachten, 
thuiswerk). Personeelsuitval en capaciteitsfluctuaties worden steeds vaker opgevangen door 
de inzet van flexibele arbeid. De toename van deeltijdarbeid wordt vooral verklaard uit de 

in bijlage 2 en 3 is een ovemebi opgenomen met de wcrkgekgenbei.itwikkeling per bedijfak per compgebied 

PFV'92, pagina 20, Bureau Econo.ni,ch Onuek, Pmyincie (leldcuiand 
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groei van de beroepsbevolking. In het afgelopen decennium bestond de aanwas voor 
tweederde uit vrouwen. Een groot deel daarvan was op zoek naar een deeltijdbaan' 
In de vorige paragrafen is de werkgelegenheid steeds weergegeven in arbeidsjaren (het 
zgn. arbeidsvolume). Vanwege onder andere de deeltijdarbeid schetst de ontwikkeling in 
personen een ander beeld. 

Tabel 11. Werkgelegenheid in personen 
per regio 

1992 (X 1.000) en de ontwikkeling 1991-1998, 

werkzame mutatie per jaar in personen 
personen 

1992 1991 1992 1993 	1994 '95/'98 

Veluwe 269 9,5 3,8 1,6 	1,5 3,5 
Achterhoek 147 4,1 -0,8 0,3 	0,4 1,5 
Arnhem/Nijmegen 275 7,1 0,1 1,1 	0,9 2,9 
Zw-Gelderland 70 2,6 0,6 0,7 	0,7 1,3 
Gelderland 761 23,3 3,7 3,7 	3,5 9,2 

Nederland 6.458 123 98 23 	10 58 

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

In 1992 is de creatie van arbeidsplaatsen in Gelderland dramatisch gedaald. Tot 1991 was 
er jaarlijks sprake van een hoge werkgelegenheidsgroei. In 1991 begon de groei van het 
aantal full-time banen echter af te nemen, in 1992 trad zelfs een daling op. Doordat in alle 
sectoren het aantal part-time banen wel toenam is de totale werkgelegenheid in personen 
toch nog licht gestegen. Per sektor bezien nam alleen in de dienstensector de werkgelegen-
heid iets toe. Bij een aantal zeer grote industriële bedrijven en ondernemingen in de 
zakelijke dienstverlening is de werkgelegenheid sterk ingekrompen'. 

In de nabije toekomst zal de werkgelegenheid slechts weinig groeien. Voor de periode 
199511998 wordt uitgegaan van een verbeterde internationale conjunctuur. Desondanks 
verwacht het CPB nauwelijks een rendementsherstel voor het Nederlandse bedrijfsleven. 
Daarom zal ook in deze periode de werkgelegenheid maar gematigd toenemen. Daarbij 
verlopen de ontwikkelingen in Gelderland meer schoksgewijs dan in Nederland: de 
huidige terugval is groter, het verwachte herstel verloopt sneller. 

zie CEP93, pag. 193 cv., CPB. 

PWE 1992, pegma 13, Bweau Eciviomich Ondeccoek, Provincie Gelderland, januan 1993 
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3,2 BEROEPSBEVOLKING 

Door de verminderende bevolkingsgroei en de vergrijzing zal op langere termijn de 
beroepsbevolking langzamer stijgen dan in het verleden. Daarnaast heeft op korte termijn 
de stijgende arbeidsparticipatie van vrouwen de neiging te vertragen als gevolg van de 
slechte vooruitzichten op de arbeidsmarkt. Aan de andere kant kunnen tendensen worden 
waargenomen die de groei een extra impuls geven: een groter buitenlands migratiesaldo, 
een geleidelijke verhoging van de VUT-leeftijd en een minder omvangrijke instroom in de 
WAO. Niettemin zal de aanwas van de Gelderse beroepsbevolking de komende periode 
afvlakken tot ruim 1 % per jaar tegenover meer dan 1 1/2% in de jaren tachtig. 

Tabel 12. Beroepsbevolking in personen 1992 en de ontwikkeling 1991-1998 

Vel Ach A/N 	ZWG 	Gid Ned 

Niveau 1991, X 1000 personen 

1992 263 166 309 	90 	828 6.941 

Mutatie, x 1.000 personen 

1991 2,9 1,1 4,0 	1,8 	9,8 96 
1992 3,5 1,6 4,2 	1,5 	10,8 87 
1993 '3,6 1,2 3,9 	1,6 	10,3 79 
1994 2,9 0,9 2,8 	1,3 	7,9 68 
199511998 3,5 1,2 3,0 	1,5 	9,2 70 

oe Gemiddelde procentuele mutatie per jaar 

1991 1,1 0,7 1,3 	2,1 	1,2 1,4 
1992 1,4 1,0 1,4 	1,7 	1,3 1,3 
1993 1,4 0,7 1,3 	1,7 	1,2 1,1 
1994 1,1 0,6 0,9 	1,4 	0,9 1,0 
1995/1998 1,3 0,7 0,9 	1,6 	1,1 1,0 

Bron: Regionale cijfers: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland. 
De cijfers van 1992 zijn afgeleid van de Enquête Beroepsbevolking (CBS) en 
aangepast aan de definitie van het CPB. Nederlandse cijfers: CEP'93, CPB 
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3.3 DE ARBEIDSMARKT 

3.3.1 Ontwikkeling van de werkloosheid 1991-1998 

Eind 1990 begon de groei van het Nationaal Produkt in Nederland af te nemen. Sindsdien 
heeft de dalende trend zich voortgezet. Verwacht wordt dat eind 1993 de nullijn wordt 
bereikt. Als gevolg daarvan stijgt dit jaar de Nederlandse werkloosheid voor het eerst 
sinds 1984. Aan de gunstige werkloosheidsontwikkeling in Gelderland is reeds vorig jaar 
abrupt een einde gekomen (een stijging van 4% tegenover een daling in Nederland van 
5%). In de loop van 1994 trekt de internationale conjunctuur zodanig aan dat de produktie 
van de bedrijven weer wat toeneemt. Deze bescheiden economische groei, de geringe 
winstgevendheid en het lage investeringsniveau leiden echter tot weinig nieuwe arbeids-
plaatsen. Daarom zal in 1994 de werkloosheid verder toenemen. Eerst na 1994 zal de 
situatie zich ongeveer stabiliseren. De zwakke conjunctuur heeft op dit moment een 
nivellerende werking op de werkloosheidspercentages. De verschillen tussen Nederland en 
Gelderland worden kleiner. Na 1994 verlopen de regionale ontwikkelingen positiever 
waardoor de Gelderse positie zich op middellange termijn herstelt. 

De regionale verschillen in Gelderland zijn groot. Het verstedelijkte gebied Arnhem/Nij-
megen kent voor Nederlandse begrippen een zeer hoge werkloosheid. De overige (landelij-
ke) regio's liggen allen onder het Nederlands gemiddelde. 
Vanwege de vergrijzing in de Achterhoek neemt het aanbod van arbeid gematigd toe. De 
werkloosheidsgroei zal in deze regio daarom zeer beperkt zijn. 
De werkloosheidsafname in Zuidwest-Gelderland de afgelopen jaren is mede te danken aan 
de gestegen uitgaande pendel'. Voor de periode 1993-1998 is uitgegaan van een gelijkblij-
vend pendelsaldo. De beroepsbevolking in Zuidwest-Gelderland neemt in die jaren naar 
verhouding sterk toe. De groei van de werkgelegenheid -die op zich beschouwd eveneens 
hoog is- is onvoldoende om de stijging van het arbeidsaanbod op te vangen. Derhalve zal 
de werkloosheid sterker toenemen dan in de rest van Gelderland. Wanneer de trendmatige 
stijging van de pendel zich ondanks de minder goede conjunctuur voortzet, zal de 
werkloosheidsontwikkeling in Zuidwest-Gelderland mogelijk minder negatief uitvallen dan 
het nu gepresenteerde beeld in tabel 13. 

Aarzelend begint zich in Arnhem/Nijmegen een positieve tendens af te tekenen. Bezien 
over meerdere jaren lijkt de werkloosheidspositie ten opzichte van Nederland zich 
geleidelijk aan te verbeteren. Lag in 1990 het werkloosheidspercentage nog ca. 50% 
boven het landelijk gemiddelde, bij de voorziene ontwikkelingen van vraag- en aanbod zal 
dat in 1998 teruggelopen zijn naar ongeveer 30%. 

9) ne PEV90, pag. 28-29. Bureau Icmonisch Ondct-zoek Pnwincie Gekkiand. 
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Tabel 13. Jaargemiddelde en mutatie van de Geregistreerde Werkloosheid en 
loosheidspercentage 1990-1998 

het werk- 

Niveau 1991, X 1000 personen 

Vel Ach A/N 	ZWG Gld Ned 

1991 7,2 4,4 19,3 	3,1 34,0 319 
1992 7,5 4,8 20,3 	2,8 35,4 303 
1993 8,8 5,4 22,0 	3,3 39,5 338 
1994 9,6 5,8 23.2 	3,7 42,3 374 
1998 9,6 5,0 23,5 	4,3 42,3 405 

jaarlijkse mutatie in personen 

1991 -0,3 -0,4 -4,0 	-0,1 4,8 -27 
1992 0,3 0,4 1,0 	-0,3 1,4 -16 
1993 1,3 0,6 1,7 	0,5 4,1 35 
1994 0,9 0,3 1,2 	0,4 2,7 36 
1995/1998 0 0,2 0,1 	0,1 0 8 

jaarlijkse mutatie in procenten 

19914 -4 -8 -17 	-3 -12 -8 
1992 5 10 5 	-11 4 -5 
1993 17 12 9 	20 12 12 
1994 10 6 5 	11 7 11 
199511998 0 -4 0 	4 0 2 

werkloosheidspercentage 

1991 2,8 2,7 6,3 	3,5 4,2 4,7 
1992 2,9 2,9 6,6 	3,1 4,3 4,4 
1993 3,3 3,3 7,0 	3,6 4,7 4,8 
1994 3,6 3,4 7,3 	4,0 5,0 5,3 
1995/1998 3,4 2,9 7,2 	4,3 4,8 5,5 

Bron: Regionale cijfers: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland. 
De cijfers van 1992 zijn afgeleid van de Enquête Beroepsbevolking (CBS) en 
aangepast aan de definitie van het CPB. Nederlandse cijfers: CEP'93, CPB 
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In een recente studie` zijn een drietal lange-termijn-scenario's voor de regio Arn-
hem/Nijmegen doorgerekend (periode 1990-2015). De resultaten kunnen als volgt worden 
samengevat: 

- Bij een aanhoudend zwakke internationale conjunctuur: een blijvend hoge 
werkloosheid in de regio Arnhem/Nijmegen en ten opzichte van Nederland een 
grotere onevenwichtigheid op de arbeidsmarkt; 

- Bij een gunstige (Europese) conjunctuur en een voortvarende aanpak van de 
Europese samenwerking: een situatie waarin de werkloosheid geleidelijk 
afneemt naar het Nederlandse niveau en omstreeks 2015 een omvang bereikt 
zoals dit bestond in het begin van de jaren zeventig; 

- Bij een gunstige mondiale conjunctuur: een evenwichtige vraag- en aanbod 
verhouding op de arbeidsmarkt. De werkloosheid bestaat nog slechts uit 
frictiewerkloosheid. 

In alle drie de scenario's doet zich een relatieve positieverbetering van de regio Arn-
hem/Nijmegen voor en kruipt het werkloosheidspercentage dichter naar het landelijk 
gemiddelde. Duidelijk is echter dat ook in de het meest gunstige scenario's de werkloos-
heid in Arnhem/Nijmegen pas in het eerste decennium van de volgende eeuw een 
aanvaardbaar niveau bereikt. 

Op de Veluwe zal de Gelderse Vallei mogelijk met een bijzondere problematiek worden 
geconfronteerd. De landbouw is met bijna 8% van de regionale werkgelegenheid een 
belangrijke sektor in dit gebied. Naar verwachting heeft een groot aantal van de agrarische 
bedrijven geen of weinig perspectief op een duurzame voortzetting. Door een hoge 
concentratie van met name veehouderijbedrijven is de milieubelasting in de Gelderse 
Vallei hoog opgelopen. Dit vergt in de nabije toekomst hoge milieu-investeringen. Gezien 
de marginale positie van veel bedrijven moet betwijfeld worden of deze investeringslast 
nog wel gedragen kan worden. Dit leidt tot een versnelde afbouw van de landbouw. 
Verwacht wordt dat het daarmee gepaard gaande verlies aan arbeidsplaatsen onvoldoende 
gecompenseerd kan worden door een extra groei van de overige economische activiteiten. 
Er moet op termijn dan ook rekening worden gehouden met een sterke stijging van de 
werkloosheid. Op dit moment is de werkloosheid in de Gelderse Vallei laag en ligt 
ongeveer op het Veluwse gemiddelde. De toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 
van de Gelderse Vallei tenderen naar een werkloosheidspercentage conform het landelijk 
niveau. Deze positiewijziging is voornamelijk het gevolg van de bijzondere problemen in 
de landbouw". 

KAN, De Arbeidsmarkt in Perspectief, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie (ielderland, 1992. 

Basisnotitie Werkgelegenheidsplan Gelderse Vallei, drie lange termijn scenario's van de arbeidsmarkt. Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland, maalt 1993. 
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3.5 	Uitgifte bedrijfsterrein 

De belangstelling voor nieuwe bedrijfsterreinen is in 1992 sterk gedaald. Ten opzichte van 
het topjaar 1989 is de uitgifte ongeveer gehalveerd. Alleen in Arnhem/Nijmegen bleef de 
verkoop redelijk hoog. 
Zowel de werkgelegenheidsontwikkeling als de investeringen in bedrijfsgebouwen vormen 
belangrijke indicatoren voor de omvang van de toekomstige terreinbehoefte. De landelijke 
investeringsgroei en de Gelderse werkgelegenheidsramingen duiden beiden op een 
stabilisatie van de vraag op ongeveer het huidige niveau. Dit betekent dat de komende 
periode uitgegaan mag worden van een gemiddelde jaarlijkse uitgifte van om en nabij de 
100 hectare. 

Het verband tussen de uitgifte van bedrijfsterrein (in ha.) 
en de werkgelegenheidshgroei (x 100 arbeidsjaren) 
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Bron: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 

3.6 Het regionaal produkt 

De economische groei -gemeten op basis van het bruto regionaal produkt- is in de periode 
1987-1991 in Zuid- en in Oost-Nederland gemiddeld 1% per jaar hoger geweest dan in 
Noord- en in West-Nederland. Een dergelijke ontwikkeling deed zich ook al in de jaren 
zeventig en tachtig voor. De achterblijvende ontwikkeling in West- en Noord-Nederland 
heeft voor een deel te maken met de afslankende rijksoverheid, met congestieverschijnse-
len in de Randstad en met de perifere ligging van Noord-Nederland`. 

12) Ontleend aan het artikel Ecousomisch ontwikkeling in Zuid- en Oost-Nederland sterker den in West en Noeed-Neiand, Statistisch bulletin april 1993. CBS, all. 
Regionaal Ectasomisohe Jaarcijfers 
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Gemiddelde jaarmutatie van het bruto regionaal produkt 
(1987-1991) 

Flevoland 
Zeeland 
Utrecht 

Noord-Brabant 
Limburg 

Gelderland 
Overijssel 

Nederland 
Drenthe 

Friesland 
Zuid-Holland 

Noord-Holland 
Groningen 

Veluwe 
Achterhoek 

ArnhemlNljnzcgen 
ZW-Gelderland 

4 	S 	6 	7 	S 	9 
Bron: CBS, Regionaal Economische Jaarcijfers 

S 

De gunstige positie van Gelderland is te danken aan de goede ontwikkeling van de minder 
verstedelijkte regio's. In vergelijking met deze gebieden is de ontwikkeling in het stedelijk 
knooppunt Arnhem/Nijmegen matig verlopen. Afgezet tegen de andere (inter)nationale 
knooppunten komt Arnhem/Nijmegen echter goed uit de bus. Alleen in Utrecht was de 
groei van het regionaal produkt hoger. 

Tabel 14. Gemiddelde jaarlijkse mutatie van het bruto regionaal produkt van de (inter)na-
tionale knooppunten en Nederland, 1987/1991 

(inter)nationaal knooppunt: gemiddelde jaarlijkse mutatie BRP in %: 

Utrecht 6,3 
Arnhem/Nijmegen 5,2 
Rotterdam 5,0 
Amsterdam 4,8 
Eindhoven 4,3 
Groningen 4,2 
Den Haag 3,6 

Nederland 5,4 

Bron: Statistisch Bulletin april 1993, CBS/Regionaal Economische Jaarcijfers 

Qua regionaal produkt behoort Zuidwest-Gelderland tot de snelst groeiende gebieden van 
Nederland (de vierde plaats in een rangorde van 40 regio's). Ondanks de relatief kleinere 
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dienstensector is hier de economische groei voortvarend verlopen. Door een sterke 
afzetontwikkeling heeft met name de industrie belangrijke groei-impulsen aan het gebied 
gegeven. 
Markant is de positie van de dienstensector op de Veluwe en in Arnhem/Nijmegen. Meer 
dan 70% van het bruto regionaal produkt wordt door de dienstensector gegenereerd. 
Daarmee volgen deze twee regio's onmiddellijk op een zestal agglomeraties in de Rand-
stad`. 

In 1991 bedroeg het regionaal produkt van Gelderland ca. 57 miljard gulden (Nederland: 
544 miljard). Na Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant heeft Gelderland het 
hoogste regionaal produkt. De bijdrage van Gelderland aan het nationaal produkt varieert. 
De ontwikkelingen in de afgelopen twintig jaar duiden er op dat de Gelderse economie 
gevoeliger is voor conjunctuurbewegingen dan de Nederlandse. 

. 	 Aandeel Regionaal Produkt Gelderland in Nationaal Produkt 

UILI 
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Bron: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 

Na de eerste oliecrisis in 1973 brak een periode aan van internationale recessie. De 
economische ontwikkeling in Gelderland bleef in deze jaren achter bij de Nederlandse, 
waardoor het Gelderse aandeel afnam. Tijdens de lichte conjuncturele opleving in de 
tweede helft van de jaren zeventig stabiliseerde het Gelderse aandeel op ca. 10%. In de 
begin jaren tachtig breekt een langdurige internationale recessie uit. De periode wordt 
beheerst door een golf van bedrijfssluitingen en reorganisaties. De werkloosheid loopt op 
tot niveaus die voor enkele landen herinneren aan de jaren dertig. De crisis manifesteert 
zich in Gelderland heviger dan in Nederland: het werkloosheidspercentage overtreft het 
Nederlands gemiddelde en de bijdrage aan het nationaal produkt zakt naar een dieptepunt. 
Vanaf 1984 treedt een gestaag economisch herstel op. Gedurende 1989 tot aan de tweede 
helft van 1991 is zelfs sprake van een (inter)nationale hoogconjunctuur. De Gelderse 

13) Den Haag, Amstmdam, Utrecht Ox- en Vechtstreek, Leiden, Haarlem 
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economie heeft daarvan naar verhouding sterk geprofiteerd. Onder druk van de huidige 
stagnatie zal het Gelderse aandeel de komende jaren echter niet verder stijgen. Eerst na 
1995 -wanneer de conjunctuur naar verwachting aantrekt- zal mogelijk de opgaande trend 
hervat worden. 

In een recente internationale studie wordt de verwachting uit gesproken dat de groei van 
de Nederlandse economie de komende jaren onder het Europese gemiddelde zal liggen. 
Alleen de provincies Utrecht en Gelderland zullen op middellange termijn een groei 
doormaken die boven het Europese gemiddelde uitkomt`. 

[1 

14) European Regio.a1 Prospccts, anayes and fe~ to 1997, ERECO Rtenm, mei 1993 
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hoofdstuk IV 

HET BEDRIJFSLEVEN 

IN GELDERLAND 1992 

enige uitkomsten van de 
Enquête 
Regionale 
Bedrijfs- 
Ontwikkeling 
van de Gelderse Kamers van Koophandel 

• 	4.1 	Omzet 

De huidige economische stagnatie wordt weerspiegeld in de omzetontwikkeling van het 
Nederlandse bedrijfsleven. Rekening houdend met de inflatie is de reële omzet in 1992 
nauwelijks gestegen. De industriële afzet heeft zich met een volumegroei van ruim 1 1/2 
nog het meest gunstig ontwikkeld. Dit geldt echter niet voor alle onderdelen. De traditio-
nele industrie bijvoorbeeld kampt met een teruglopende omzet. In de bouw en in de detail-
handel zijn de omzetten eveneens gedaald. De groothandel en dienstverlening hebben in 
1992 een bescheiden volumegroei doorgemaakt. 

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

Vel 	Ach 	A/N 	ZWG 	Gid 	Ned 

procentuele mutatie 
van de nominale om-
zet in 1992 

%-bedrijven dat in 19 

-toenemende omzet 
-gelijkblijvende omzet 
-afnemende omzet 

	

4,0 
	

1,3 

naar v rwachting 

	

30 
	

32 

	

60 
	

58 

	

10 
	

10  

	

2,3 	1,8 	2,6 	1,6 

e maken krijgt met een: 

	

32 	28 	31 	32 

	

56 	62 	58 	57 

	

12 	10 	11 	11 

Bron: Enquête Regionale Bedrijfsontwikkeling 1992, Gelderse Kamers van Koophandel 
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De afzetontwikkeling van de Gelderse bedrijven heeft zich op tweeërlei wijze positief 
onderscheiden: ten opzichte van Nederland is de groei hoger, ten opzichte van 1991 heeft 
zich geen groeivertraging voorgedaan. Deze gunstige positie hebben de Gelderse bedrijven 
bereikt door een sterkere groei van de binnenlandse afzet in het algemeen en van de 
industriële afzet in het bijzonder. Met name de Veluwse industrie heeft een flinke 
omzetstijging gerealiseerd. 

De verwachtingen van het regionale- en van het totale Nederlandse bedrijfsleven zijn 
vrijwel gelijkluidend. Bijna een derde van de ondernemers verwacht in 1993 een omzet-
groei, ruim 10% houdt rekening met een daling en veruit de meerderheid denkt dat de 
omzet ongeveer gelijk blijft. Dit beeld lijkt sterk op de verwachtingen die in 1991 werden 
uitgesproken over 1992. Kennelijk had de afnemende conjunctuur eind 1992 weinig 
invloed op het verwachtingspatroon van de individuele bedrijven. 

Procentuele mutatie van de nominale omzet, ERBO '90-92 

61 

0 
90 '01 '92 '90 '91 '92 '90 '91 '92 '90 '91 '92 90 '91 '92 '00 '91 '92 

VEL 	ACH 	A/N 	ZWG 	GLD 	NED 

4.2 	Export 

De Nederlandse uitvoer is geografisch gezien sterk gericht op de EG. De pakketsamenstel-
ling naar produkten is tamelijk ongunstig. Nederland is gespecialiseerd in goederengroepen 
in stagnerende marktsegmenten. In de jaren tachtig is de exportmarkt voor industriële 
produkten het meest expansief geweest. Nederland heeft hiervan weinig kunnen profiteren. 
De uitvoer van Nederlandse industrieprodukten ligt internationaal gezien op een laag 
niveau`. 

Het Gelderse bedrijfsleven exporteert belangrijk minder dan het Nederlandse bedrijfsleven. 
In 1980 lag de exportquote een kwart onder het landelijk gemiddelde`. Geconstateerd 

15) eie 1)e Nedertandec Uitvoeipeeatatie Sinds 1980, CPB, Weitdocument 34, juni 1993. 

GeIdae Ekonoinuche Ontwikkeling 1980, gebaseerd up de ERBO. ETI-Oeldeijand, 1981 
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moet worden dat deze achterstand in de loop der tijd eerder groter dan kleiner is gewor-
den: gemiddeld over de afgelopen drie jaar lag de Gelderse exportquote 30% onder de 
landelijke quote. 

Tabel 16. Exportontwikkeling 
Gelderse Corop-gebieden 

van het bedrijfsleven in Nederland, Gelderland en de 

Vel Ach 	A/N ZWG Gid 	Ned 

exportquote 1992 	20 18 	20 15 19 	29 

procentuele mutatie 	4,7 -3,2 	0,2 -0,2 0,8 	1,7 
van de nominale ex- 
port, 1992 

Bron: Enquête Regionale Bedrijfsontwikkeling 1992, Gelderse Kamers van Koophandel 

In vergelijking met Nederland reageert de export in Gelderland heftig op conjunctuurbe-
wegingen. Daarnaast zijn de regionale ontwikkelingsverschillen binnen Gelderland 
tamelijk groot. Opvallend in 1992 is de relatief sterke exportstijging op de Veluwe en de 
daling in de Achterhoek. Aan de positieve ontwikkeling op de Veluwe werd door alle 
sectoren bijgedragen. De daling in de Achterhoek is voornamelijk terug te voeren op de 
verminderde export van industriële produkten. 
In Nederland realiseerden de transport-. opslag- en communicatiebedrijven de hoogste 
exportgroei. In Gelderland bleef de ontwikkeling in deze sektor ver achter (+7,5% v.s. 
+2,9). 

Procentuele mutatie van de nominale export, ERBO '90-'92 

S 	 87 

90 91 '92 90 '91'92 '90 '91 '92 '90 91 '92 '90 '91 '92 '90 '91 92 
VEL 	ACH 	A/N 	ZWG 	GLD 	NED 
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Circa zeventig procent van de exporterende Gelderse bedrijven beperkt de buitenlandse 
activiteiten tot Europa. Daarbij ligt de nadruk vooral op de EG (met name op Duitsland). 
De handelscontacten met Oost-Europa zijn nog van ondergeschikt belang: negen procent 
van de exporterende bedrijven is actief in Oost-Europa. In vergelijking met de Europese 
afzet zijn de handelsbetrekkingen met andere continenten bescheiden. Dertig procent van 
de Gelderse bedrijven exporteert buiten Europa. Het zwaartepunt ligt op Amerika en op 
Azië (beide 19%). Tien procent van de bedrijven voert uit naar Afrika en slechts 4% 
exporteert naar Australië. 
De totstandkoming van de Europese interne markt heeft geleid tot een andere marktbena-
dering. De bedrijven ervaren de EG in toenemende mate als één handelsgebied. In plaats 
van een uitvoerrelatie met enkele individuele landen wordt in toenemende mate naar de 
gehele EG geëxporteerd (van 10% in 1990 tot 30% in l993)'. 

4.3 	Investeringen 

De afnemende produktiegroei heeft geleid tot overcapaciteit en dalende winsten. Hierdoor 
is in 1991 een einde gekomen aan een investeringshausse. Een groot deel van de investe-
ringen komt voor rekening van de industrie (ca. 40%). De lage bezettingsgraden in de 
industrie zorgen thans voor een versnelde terugloop van de investeringen. De grotere 
daling in Gelderland is voornamelijk toe te schrijven aan de achterblijvende investeringen 
in de industrie (-11 % in Gelderland tegenover -4% in Nederland). 

Tabel 17. Investeringsontwikkeling van het bedrijfsleven in Ne-
derland, Gelderland en de Gelderse Corop-gebieden 

	

Vel 	Ach 	A/N 	ZWG 	Gid 	Ned 

%-bedrijven met inves- 	49 	53 	47 	49 	49 	50 
teringen in 1992 

%-bedrijven met uitbrei- 	34 	29 	32 	30 	32 	36 
dingsinvesteringen 

procentuele mutatie 	-5,2 	-6,1 	-9,1 	-19,9 	-8,7 	-5,6 
van de nominale in- 
vesteringen 1992 

% -bedrijven dat verwacht 49 	54 	43 	51 	48 	48 
in 1993 te zullen inves- 
teren 

Bron: Enquête Regionale Bedrijfsontwikkeling 1992, Gelderse Kamers van Koophandel 

7) Gelderse Redrijven Over de Grens, K.v.K. Arnhem, Nijmegen en Tin 1 Rabobank Arnhem. 



In Zuidwest-Gelderland zijn de investeringen met een vijfde gedaald. Met name in de 
groothandel en de industrie is het investeringsniveau fors afgenomen. Deze scherpe 
terugval kan mogelijk verklaard worden uit de vestiging van relatief veel nieuwe bedrijven 
waardoor recentelijk de investeringen hoog waren en waardoor van jaar op jaar sterke 
fluctuaties op treden. 

De investeringsneiging van de Gelderse bedrijven neemt af. In 1990 was de investerings-
quote hoger dan in Nederland. Het aandeel bedrijven met uitbreidingsinvesteringen lag op 
een gemiddeld niveau. Na 1990 is de algehele investeringsneiging in Nederland afgeno-
men. De Gelderse dalimg verliep sneller zodat de investeringsquote thans onder het 
gemiddelde niveau ligt. Ook uitbreidingsinvesteringen komen minder frequent voor. 

%-mutatie van de nominale investeringen, ERBO '90-'92 

. 	 10  
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VEL 	ACH 	A/N 	ZWG 	GLD 	NED 

4.4 	Resultaat en rendement 

Ondanks de verslechterde conjunctuur in 1992 was c.a. 90% van de bedrijven winstge- 
OB  Dit percentage is nauwelijks lager dan in 1990 ten tijde van de internationale 

hoogconjunctuur. Ruim 70% van de bedrijven beoordeelt de hoogte van de behaalde winst 
als voldoende. Ook in termen van rendement lijkt de situatie sinds 1990 niet spectaculair 
gewijzigd. Toch is de mate waarin de bedrijven winstgevend zijn sterk verslechterd, ook 
ten opzichte van de andere EG-landen`. De loonstijging was over het algemeen hoger 
dan de productiviteitsstijging. Als gevolg van de scherpe internationale concurrentie 
konden niet alle kostenstijgingen in de prijzen worden doorberekend. Met name op de 
exportmarkt waren de winstmarges laag. Afgezien van enige bedrijfstakken met ernstige 
afzetproblemen, is de solvabiliteit van het bedrijfsleven thans nog redelijk goed. Volgens 
het CPB zal een verdere aantasting van de rendementspositie de perspectieven voor een 

18) CEP'93, pag. 82 e.v., CPB 
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betere investerings- en werkgelegenheidsontwikkeling in de komende periode negatief 
beïnvloeden`. 

Tabel 18. Resultaat en rendement van het bedrijfsleven in Nederland, Gelderland en de 
Gelderse Corop-gebieden 

Vel 	Ach 	A/N 	ZWG 	Gid 	Ned 

92 89 92 90 89 

68 72 72 72 71 

94 91 93 93 93 

%-bedrijven met winst 	90 
in 1992 

%-bedrijven met voldoen- 74 
de rendement in 1992 

%-bedrijven dat verwacht 94 
in 1993 winstgevend te 
zijn 

1 

Bron: Enquête Regionale Bedrijfsontwikkeling 1992, Gelderse Kamers van Koophandel 

De regionale verschillen met betrekking tot het bedrijfsresultaat zijn betrekkelijk klein. De 
relatief gunstige rendementspositie van Zuidwest-Gelderland is na 1990 teruggevallen tot 
op het gemiddelde Nederlandse niveau. In de Achterhoek is het rendementsverval ten 
opzichte van 1991 tamelijk groot. In deze regio acht 32% van de bedrijven het behaalde 
rendement onvoldoende. 

%-bedrijven met voldoende rendement, ERBO '90-'92 
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19) CÏ1P'93, pag. 83, CPB 
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Ook naar bedrijfstakken bezien zijn de verschillen tamelijk gering. Het hoogste aandeel 
niet-renderende bedrijven is te vinden in de industrie en in de transport-, opslag- en 
communicatiesector. De sektor zakelijke diensten herbergt het hoogste aandeel renderende 
bedrijven. Ondanks de slappe conjunctuur in de bouw is de rendementspositie van de 
bouwondernemingen verrassend goed. 

. 

. 
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bijlage 1 

Uitgifte van bedrijfsterrein in netto ha., 1982-1992, 	terreinen 
van 5 ha. 	of meer 

1983 1984 	1985 1986 	1987 1988 1989 	1990 1991 	1992 

Vel 12 15 	25 51 	51 48 57 	36 39 	27 
Ach 12 7 	21 19 	39 50 48 	19 37 	24 
A/N 8 17 	25 23 	27 48 62 	64 36 	40 
ZWG 3 3 	20 21 	23 36 46 	53 38 	13 

Gld 35 42 	91 114 	140 182 213 	172 150 	104 

Totale voorraad bedrijfsterrein en de daarvan direct uitgeefbare 
hoeveelheid, 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 345 236 380 171 1.132 
1984 340 210 397 169 1.116 
1985 333 216 372 183 1.104 
1986 259 213 350 166 988 
1987 239 209 335 159 942 
1988 223 178 352 145 898 
1989 212 165 321 158 856 
1990 225 164 321 140 850 
1991 298 194 293 105 890 
1992 324 174 224 144 866 
1993 274 151 213 143 781 

waarvan direct uitgeefbaar: 

1983 111 107 143 48 409 
1984 141 110 157 52 460 
1985 140 125 137 53 455 
1986 170 126 122 56 474 
1987 128 121 145 54 448 
1988 122 115 161 62 460 
1989 111 98 137 52 398 
1990 97 88 130 45 360 
1991 93 86 134 29 342 
1992 94 90 115 60 359 
1993 80 93 131 70 374 

Bron: Enquête RPD, ministerie EZ, provincie Gelderland, dienst ROV, 
bewerking Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 
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bijlage 2 

De huidige werkloosheid naar samenstelling op basis van het Bemiddelingsbe-
stand Zonder Baan 

Omdat op regionaal niveau onvoldoende kwalitatieve gegevens bekend zijn van 
de Geregistreerde Werkloosheid, wordt in deze bijlage de kenmerken van de 
werkloosheid weergegeven aan de hand van het Bemiddelingsbestand Zonder 
Baan (d.w.z. het bestand ingeschrevenen van de Arbeidsbureau's). Door de 
hoge bestandsvervuiling zijn alleen globale conclusies te trekken op een 
betrekkelijk hoog aggregatieniveau. 

Bemiddelingsbestand Zonder 
100 %), 	jaargemiddelde 1992 

Baan naar kenmerk, structuur (totaal = 

verdeling in % • 
Ned Gld Vel Ach A/N ZWG 

geslacht 
mannen 57 55 54 52 55 55 
vrouwen 43 45 46 48 45 45 

leeftijd 
<25 jaar 26 27 31 32 25 27 

25-39 jaar 45 45 41 39 48 36 
40-64 jaar 29 28 28 30 27 37 

duur inschrijving 
korter dan 1 jaar 54 52 65 63 45 58 
1 jaar of langer 46 48 35 37 55 42 

opleiding 
Basis & onvoltooid 27 25 25 21 25 32 
vervolgonderwijs 
MAVO/LBO 34 32 34 38 30 36 
VWO/MBO 23 24 25 28 22 22 
HBO/WO-kandidaat 12 14 9 11 17 9 
WO-doctoraal 3 5 7 2 5 2 

Totaal X 1000 personen 	633 	67,1 	14,2 	8,6 	38,9 	5,4 

Bron: Gelderse GAB's / SolaWe, bewerking Bureau Economisch Onder-
zoek, provincie Gelderland 
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bijlage 3 

Werkgelegenheid in arbeidsjaren 1992 (X 1000) en de procentuele 
ontwikkeling 1991-1998, per bedrijfstak 

niveau X 1000 	mutatie per jaar in % 

1992 1991 1992 1993 1994 	'95/'98 

Veluwe 
Landbouw 13,2 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,4 
Industrie 37,4 2,7 0 -1,3 0 0,6 
Bouw 15,9 0.6 -0,6 -0,6 0,6 1,7 
Diensten 107,1 4,4 1,6 0,7 0,7 1,4 
Overheid 47,7 3,0 0,2 0 -0,4 0 

• 	
Totaal 221,3 3,1 0,7 0 0,2 0,8 

Achterhoek 
Landbouw 14,9 -1,9 -2,0 -2,0 -2,1 -2,2 
Industrie 32,1 1,2 -0,9 -0,9 0,3 1,0 
Bouw 9,3 3,3 -1,1 -2,2 0 1,3 
Diensten 54,1 4,0 -0,7 0,6 0,6 1,1 
Overheid 10,6 2,9 -1,9 0 0 0 

Totaal 121,0 2,3 -1,1 -0,4 0,1 0,6 

Arnhem/Nijmegen 
Landbouw 6,9 0 -1,4 0 0 -0,7 
Industrie 37,9 1,3 -3,3 -2,4 -0,8 0,1 
Bouw 15,2 0.6 -2,6 -3,3 -1,4 0 
Diensten 129,9 3,4 1,4 0,7 0,8 1,1 
Overheid 35,0 -1,3 -4,6 -0,9 -1,4 -0,8 

Totaal 224,9 1,9 -0,8 -0,4 0 0,5 

7W-Gelderland 
Landbouw 7,4 0,0 0 1,4 1,3 0,7 
Industrie 12,4 2,4 -1,6 -1,6 -0,8 0,4 
Bouw 6,3 3,3 0 0,0 3,2 2,6 
Diensten 27,7 5,0 2,2 1,4 1,4 2,0 
Overheid 4,3 0 -2,3 -2,3 -2,4 -1,2 

Totaal 58,1 3,2 0,5 0,3 0,9 1,4 

Bron: Nederlandse cijfers CPB; regionale cijfers: Bureau Econo- 
misch Onderzoek, Provincie Gelderland 
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Arbeidsvo1ue, X 1000 arbeidsjaren, 1992 

vel ach A/N ZWG gld Ned 

1 LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ 13.2 14.9 6.9 7.4 42.4 260 

2 Voedingsmid.ind. veeehouderij 
3 Voedingsïaid.ind. overige prod. 	> 10.0 5.7 5.1 1.2 22.1 160 
4 Dranken en tabaksprodukten 
5 Textiel-, kleding en lederind. 1.5 2.6 1.2 0.3 5.7 52 
6 Hout-en bouwiaaterialenjnd, 2.2 3.2 3.1 3.8 12.2 75 
7 Papier- en grafische industrie 5.5 6.9 4.8 0.6 17.8 117 
8 Chemische- en rubber industrie 4.6 1.7 5.1 1.4 12.9 124 
9 Basismetaal industrie 0.7 0.6 0.8 0.0 2.2 29 

10 Metaalprod.- en optische md. 7.8 8.7 8.4 3.4 28.4 217 
11 Elektro- technische industrie 2.7 1.4 4.8 0.4 9.3 108 
12 Transportmiddelen industrie 1.3 0.5 1.9 0.5 4.2 65 
13 Aardolie industrie 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 

2-11 INDUSTRIE 36.4 31.3 35.4 11.8 114.8 955 

14 Delfstoffenwinning 0.0 0.0 0.2 0.1 0.3 11 
15 Openbare nutsbedrijven 1.0 0.8 2.4 0.6 4.8 44 

2-15 NIJVERHEID 37.4 32.1 37.9 12.4 119.9 1010 

16 BOUWNIJVERHEID, 15.9 9.3 15.2 6.3 46.7 388 

17 Woningbezit 1.1 0.6 1.7 0.3 3.6 29 
18 Handel 31.6 18.3 31.5 10.9 92.4 866 
19 Zee- en luchtvaart 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37 
20 Transport- en communicatie bedr. 8.9 5.6 13.3 3.2 31.0 332 
21 Bank- en verzekeringswezen 8.0 2.0 7.4 0.9 18.4 186 
22 Andere tertiaire diensten 30.4 14.0 42.0 7.7 94.1 863 
23 Medische en veterinaire diensten 13.9 7.9 18.3 2.6 42.7 345 
24 Andere kwartaire diensten 13.2 5.8 15.6 2.1 36.7 313 

17-24 DIENSTEN 107.1 54.1 129.9 27.7 318.8 2971 

1-24 BEDRIJVEN 173.6 110.4 190.0 53.9 527.8 4629 

25 OVERHEID 47.7 10.6 35.0 4.3 97.6 687 

1-25 TOTAAL 221.3 121.0 224.9 58.1 625.4 5316 

Bron: Nederlandse cijfers, Nationale Rekeningen, CBS. Regionale cijfers, Bureau Economisch Order -
zoek, Provincie Gelderland 
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Werkgelegenheidsstructuur op basis van arbeidsvolume (totaal = 100%), 1992 

vel 	ach 	kIN 	ZWG 	gld 	Ned 

1 LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ 

2 Voedingsilhid.ind. veeehouderij 
3 Voedingsinid.ind. overige prod. 
4 Dranken en tabaksprodukten 
5 Textiel-, kleding en lederind. 
6 Hout-en bouwaterialenind. 
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 

2-11 INDUSTRIE 

14 Delfstoffenwinning 
15 Openbare nutsbedrijven 

2-15 NIJVERHEID 

16 BOUWNIJVERHEID 

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

	

6.0 	12.3 	3.1 	12.7 	6.8 	4.9 

> 	4.5 	4.7 	2.3 	2.1 	3.5 	3.0 

0.7 2.1 0.5 0.5 0.9 1.0 
1.0 2.6 1.4 6.5 2.0 1.4 
2.5 5.7 2.1 1.0 2.8 2.2 
2.1 1.4 2.3 2.4 2.1 2.3 
0.3 0.5 0.4 0.0 0.4 0.5 
3.5 7.2 3.7 5.9 4.5 4.1 
1.2 1.2 2.1 0.7 1.5 2.0 
0.6 0.4 0.8 0.9 0.7 1.2 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 

16.4 25.9 15.7 20.3 18.4 18.0 

0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.2 
0.5 0.7 1.1 1.0 0.8 0.8 

16.9 26.5 16.9 21.3 19.2 19.0 

7.2 7.7 6.8 10.8 7.5 7.3 

0.5 0.5 0.8 0.5 0.6 0.5 
14.3 15.1 14.0 18.8 14.8 16.3 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 
4.0 4.6 5.9 5.5 5.0 6.2 
3.6 1.7 3.3 1.5 2.9 3.5 

13.7 11.6 18.7 13.3 15.0 16.2 
6.3 6.5 8.1 4.5 6.8 6.5 
6.0 4.8 6.9 3.6 5.9 5.9 

48.4 44.7 57.8 47.7 51.0 55.9 

78.4 91.2 84.5 92.8 84.4 87.1 

21.6 8.8 15.6 7.4 15.6 12.9 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Bron: Nederlandse cijfers, Nationale Rekeningen, CBS. Regionale cijfers, Bureau Economisch Onder-
zoek, Provincie Gelderland 
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bijlage 4 

Beroepsbevolking vlg CPB-definitie 

Vel Ach A/N ZWG Gld Ned 

X 1.000 personen 

1988 248.9 159.5 291.9 83.0 783.3 6550 
1989 252.2 161.0 296.3 84.8 794.2 6642 
1990 256.5 163.1 301.1 86.9 807.5 6758 
1991 259.4 164.2 305.0 88.7 817.3 6854 
1992 262.9 165.8 309.2 90.2 828.1 6941 
1993 266.5 167.0 313.1 91.7 838.4 7020 
1994 269.4 167.9 315.9 93.0 846.3 7088 
1995 272.4 168.6 318.3 94.2 853.5 7157 
1996 276.2 170.2 322.1 95.8 864.3 7227 
1997 279.9 171.4 325.2 97.5 874.0 7298 
1998 283.3 172.6 328.0 99.0 883.0 7369 

procentuele mutatie 

1989 1.3 1.0 1.5 2.1 1.4 1.4 
1990 1.7 1.3 1.6 2.5 1.7 1.7 
1991 1.1 0.7 1.3 2.1 1.2 1.4 
1992 1.4 1.0 1.4 1.7 1.3 1.3 
1993 1.4 0.7 1.3 1.7 1.2 1.1 
1994 1.1 0.6 0.9 1.4 0.9 1.0 
1995 1.1 0.4 0.8 1.2 0.9 1.0 
1996 1.4 0.9 1.2 1.8 1.3 1.0 
1997 1.3 0.7 1.0 1.7 1.1 1.0 
1998 1.2 0.7 0.9 1.6 1.0 1.0 

mutatie X 1.000 personen 

1989 3.3 1.5 4.4 1.7 10.9 92 
1990 4.3 2.1 4.8 2.1 13.2 116 
1991 2.9 1.1 4.0 1.8 9.8 96 
1992 3.5 1.6 4.2 1.5 10.8 87 
1993 3.6 1.2 3.9 1.6 10.3 79 
1994 2.9 0.9 2.8 1.3 7.9 68 
1995 3.0 0.7 2.4 1.2 7.2 69 
1996 3.9 1.5 3.8 1.7 10.8 70 
1997 3.7 1.2 3.1 1.6 9.7 71 
1998 3.4 1.2 2.8 1.6 9.0 71 

Bron: Nederland, CPB. Regionale cijfers Bureau Economisch On- 
derzoek, Provincie Gelderland 
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Totale werkgelegenheid in personen 

Vel Ach A/N ZWG Gid Ned 

X 1.000 personen 

1988 240.6 136.0 253.5 60.6 690.7 5939 
1989 247.9 140.5 261.4 64.5 714.3 6077 
1990 255.2 143.9 268.1 66.9 734.1 6237 
1991 264.7 148.0 275.2 69.5 757.4 6360 
1992 268.5 147.2 275.3 70.1 761.1 6458 
1993 270.1 147.5 276.4 70.8 764.8 6481 
1994 271.6 147.9 277.3 71.5 768.3 6491 
1995 275.0 149.4 280.1 72.8 777.3 6548 
1996 278.5 150.9 283.0 74.0 786.4 6607 
1997 282.0 152.3 285.9 75.3 795.5 6663 
1998 285.6 153.8 288.9 76.6 804.9 6723 

procentuele mutatie 

1989 3.0 3.3 3.1 6.4 3.4 2.3 
1990 2.9 2.4 2.6 3.7 2.8 2.6 
1991 3.7 2.8 2.6 3.9 3.2 2.0 
1992 1.4 -0.5 0.0 0.9 0.5 1.5 
1993 0.6 0.2 0.4 1.0 0.5 0.4 
1994 0.6 0.3 0.3 1.0 0.5 0.2 
1995 1.3 1.0 1.0 1.8 1.2 0.9 
1996 1.3 1.0 1.0 1.6 1.2 0.9 
1997 1.3 0.9 1.0 1.8 1.2 0.8 
1998 1.3 1.0 1.0 1.7 1.2 0.9 

mutatie X 1.000 personen 

1989 7.3 4.5 7.9 3.9 23.6 138 
1990 7.3 3.4 6.7 2.4 19.8 160 

. 	 1991 9.5 4.1 7.1 2.6 23.3 123 
1992 3.8 -0.8 0.1 0.6 3.7 98 
1993 1.6 0.3 1.1 0.7 3.7 23 
1994 1.5 0.4 0.9 0.7 3.5 10 
1995 3.4 1.5 2.8 1.3 9.0 57 
1996 3.5 1.5 2.9 1.2 9.1 59 
1997 3.5 1.4 2.9 1.3 9.1 56 
1998 3.6 1.5 3.0 1.3 9.4 60 

Bron: Nederland, CPB. Regionale cijfers Bureau Economisch On- 
derzoek, Provincie Gelderland 
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Werkloosheid in personen (X 1.000) 	volgens drie definities 

Vel Ach A/N ZWG Gld Ned 

Werkzoekenden Zonder Baan (CPB/CEP-definitie) 

1989 14.1 9.3 37.0 5.8 66.3 568 
1990 11.3 7.2 35.2 4.8 58.5 522 
1991 11.1 6.9 29.9 4.8 52.7 495 
1992 12.0 7.7 32.4 4.4 56.5 484 
1993 14.0 8.7 35.1 5.3 63.1 540 
1994 15.4 9.2 37.0 5.9 67.5 598 
1995 14.9 8.4 36.6 5.7 65.7 610 
1996 15.3 8.5 37.5 6.2 67.5 621 
1997 15.5 8.3 37.7 6.6 68.1 636 
1998 15.3 8.0 37.5 6.8 67.6 647 

Geregistreerde Werkloosheid (CBS/EBB-definitie) 

1989 9.7 6.4 25.4 4.0 45.5 390 
1990 7.5 4.8 23.3 3.2 38.8 346 
1991 7.2 4.4 19.3 3.1 34.0 319 
1992 7.5 4.8 20.3 2.8 35.4 303 
1993 8.8 5.4 22.0 3.3 39.5 338 
1994 9.6 5.8 23.2 3.7 42.3 374 
1995 9.4 5.3 22.9 3.6 41.2 382 
1996 9.6 5.3 23.5 3.9 42.2 389 
1997 9.7 5.2 23.6 4.1 42.6 398 
1998 9.6 5.0 23.5 4.3 42.3 405 

Bemiddelingsbestand Zonder Baan (AB/RBA-definitie) 

1988 16.9 12.8 42.5 6.2 78.4 682 
1989 16.1 11.3 42.4 5.7 75.5 658 
1990 13.8 8.9 40.3 4.7 67.7 611 
1991 13.7 8.2 37.5 4.8 64.2 610 
1992 14.2 8.6 38.9 5.4 67.1 633 
1993 16.2 9.5 41.7 6.3 73.7 689 
1994 17.6 10.1 43.6 6.8 78.1 747 
1995 17.2 9.3 43.2 6.7 76.3 759 
1996 17.5 9.3 44.0 7.2 78.0 770 
1997 17.7 9.1 44.2 7.5 78.6 785 
1998 17.5 8.8 44.1 7.8 78.2 796 

Bron: Geregistreerde Werkloosheid Nederland 1989-1993, CBS 
Bemiddelingsbestand Zonder Baan 1989-1992, RBA / AB's 
Werkzoekenden Zonder Baan Nederland, CPB 
Alle overige cijfers: Bureau Economisch Onderzoek, Pro-
vincie Gelderland 
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Werkloosheidspercentage volgens drie definities 

Vel Ach A/N ZWG Gid Ned 

Werkzoekenden Zonder Baan (CPB/CEP-definitie) 

1989 5.6 5.8 12.5 6.9 8.3 8.6 
1990 4.4 4.4 11.7 5.6 7.2 7.7 
1991 4.3 4.2 9.8 5.5 6.5 7.2 
1992 4.6 4.7 10.5 4.9 6.8 7.0 
1993 5.3 5.2 11.2 5.8 7.5 7.7 
1994 5.7 5.5 11.7 6.3 8.0 8.4 
1995 5.5 5.0 11.5 6.1 7.7 8.5 
1996 5.5 5.0 11.6 6.5 7.8 8.6 
1997 5.5 4.8 11.6 6.7 7.8 8.7 
1998 5.4 4.6 11.4 6.9 7.7 8.8 

Geregistreerde Werkloosheid (CBS/EBB-definitie) 

1989 3.8 4.0 8.6 4.7 5.7 5.9 
1990 2.9 2.9 7.7 3.7 4.8 5.1 
1991 2.8 2.7 6.3 3.5 4.2 4.7 
1992 2.9 2.9 6.6 3.1 4.3 4.4 
1993 3.3 3.3 7.0 3.6 4.7 4.8 
1994 3.6 3.4 7.3 4.0 5.0 5.3 
1995 3.4 3.1 7.2 3.8 4.8 5.3 
1996 3.5 3.1 7.3 4.1 4.9 5.4 
1997 3.5 3.0 7.3 4.2 4.9 5.5 
1998 . 	 3.4 2.9 7.2 4.3 4.8 5.5 

Bemiddelingsbestand Zonder Baan (AB/RBA-definitie) 

1988 6.8 8.0 14.6 7.5 10.0 10.4 
1989 6.4 7.0 14.3 6.7 9.5 9.9 
1990 5.4 5.5 13.4 5.4 8.4 9.0 
1991 5.3 5.0 12.3 5.4 7.9 8.9 
1992 5.4 5.2 12.6 6.0 8.1 9.1 
1993 6.1 5.7 13.3 6.8 8.8 9.8 
1994 6.5 6.0 13.8 7.4 9.2 10.5 
1995 6.3 5.5 13.6 7.1 8.9 10.6 
1996 6.3 5.5 13.7 7.5 9.0 10.7 
1997 6.3 5,3 13.6 7.7 9.0 10.8 
1998 6.2 5.1 13.4 7.8 8.9 10.8 

Bron: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 
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